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ประวต 
พลเรอเอก พลเอก พลอากาศเกก สง่ด ชลออย่ 

เฅร่องหมาย ” หมายเลขประจำตว ๒๗๘๖๔0000ต 
สพ. ๑ 

เกคเมอวนเสาร แรม ๑๔ คำ เกอน ๓ บเถาะ ฅรงกบวนท ๔ มีนาคม พ.ค. ๒๔๔๔ 

ทบานเขาพระ หมู่ท ๑๑ คำบลเขาพระ อำเภอเคีมบางนางบวช จงหวคสพรรณบุรี เบนบุฅร 

นายแปลก นางสมลม ชลออยู่ มีพึนองร่วมบิคามารคาเคียวฦแ ๙ คแ คือ •— 

๑. นางจรญ .วฒนกุล (สมรสกบนายสุบิน วฒนกุล) 

๒. พลเรอเอก สงค ชลออย่ 

๓. พลเรอฅรี สกล ชลออยู่ (สมรสกบนางสาวจุนทิพา วงศ์เจริญ) 

๔. พลฅรี ถนฃม ชลออยู่ (สมรสกบนางสาวสพิครา สินบำรุง) 

๕. นางทองคำ พงษ์อร่าม (สมรสกบนายสมย พงบิ’อร่าม) 

๖. นางประไพ อุคหนุน (สมรสกบ พนเอก ประสงค อคหนน) 

๗. เรือโท หญิง สุนิฅา ชลายนนาวิน (สมรสกบ เรือเอก ทวิชัย ชลายนนาวิน) 

๘. นาวาเอก สงบ ชลออยู่ (สมรสกบ นาวา!ท หญิง สุชักษฎ! ประทุมชัทมี) 

๙. นางจนดา วส-]นธรรม เสมรสกบ นาวาเอก โกวทย ๆฒนธรรม) 

พลเรอเอก สงค ชลออยู ไดสมรสกบนางสาวเบญจมาศ อํงีกินนท์ เมื่อวนท์ ๑๒ สิงทากม 

๒๔๘^ มีธิดา ® คน ชี่อเด็กหญิงอุสา ชลออยู่ ถึงแก่กรรมเมื่ออายุประมาณ ๕ 1คื0น และท์อมา 

คุณเบญจมาศฯ ก็ไค้ถึงแก่กรรมไนขณะมีครรภ์บุฅรคนท์สอง เนื่องจากบานถูกลูกระญิดไนระหวิๅง 

สงครามโลกกร่งที่ ๒ เมื่อ ๕ มีนาคม ๒๔๙๗ ก่อมาไค้สมรสก“11 คุณทืญิงสุอนมี ชลอ0วิ 

(สหสฟิานนท) เมธ ๓0 มนาคม ๒๔๙๔ มบฅรธคา ๒ คน คือ 



๑. เรือฅรื ฅองปลว ชลออยู่ (สมรสกบนางสาวอจฉ,รา สมุทรเสน) 

๒. นางสาวนุช ชลออย่ 

พลเรือเอก สงค ชลออย่ ไค้ถึงแก่อนิจกรรม เมอเชีาวนอาทิคย์ท้ ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๒๓ ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแกลง จงหวิคระยอง ควยโรคหวใจวาย รวมอายุไค้ ๖๔ บ 

๙ เดือน 

การศกษากอนเข็ารบราชการ 

สอบไล่ไค้ชนมธยมบที่ ๘ แผนกวิทยาศาสฅร์ จากโรงเรียนบานสมเด็จเจาพระยา เมือ 

พ.ศ. ๒๔๗๗ 

๑ เมษายน ๒๔๗๘ 

๑ มสุนายน ๒๔๘๓ 

๒๙ มกนายน ๒๔๘๓ 

๑๙ มกนายน ๒๔๘๔ 

๑๖ กรกฎาคม ๒๔๘๔ 

คลาคม ๒๔๘๔ 

๑๖ ธนวาคม ๒๔๘๔ 

๑๑ มนาคม ๒๔๘๕ 

๒ เมษายน ๒๔๘๕ 

๑ กรกฎาคม ๒๔๘๕ 

การรบราชการ 

เบนนักเรียนนายเรือ และขนทะเบียนทหารกองประจำการ 

^ ทร. ๒๔๗๘ 
เกรองหมาย 

สพ. ๑ 

สำเร็จการศึกษาออกรบราชการเบีน ว่าห้เรือฅรี สำรองราชการ 

กรมเสนาธิการทหารเรือ 

ไปราชการทํพในกรณีพิพาทกบอินโคจีนฝรืง้เศส ในตำแหน่งฅํน 

คอรบโค ร.ล. สุราษฎร์ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๔๘๔ 

เบีน เรือฅรี 

เบนฅนเรือ ร.ล. คลองใหญ่ 

ไปผืกการเค้นเรือกบเรือนางเสึองนาวา ของบริษ้ทไทยเค้นเรือทะเล 

จำกก ในตำแหน่ง คนหนที่ ๒ 

ถูกอิงกฤษจบเบีนเชลยศึกที่สิงคโปร์ ในกรณีสงครามมหาเอเชีย 

บูรพา ถึง ๑๔ กุมภาพ,นธ- ๒๔๘๕ 

เค้นทางกลบถึงกรุงเทพ ฯ 

เบนฅนเรือ ร.ล. คลองใหญ่ 

เบีน เรือโท 



๒๐ เมษายน ๒๔๘๖ 

๏ ธนวาคม ๒๔๘๖ 

®ถโ) เมษายน ๒๔๘๗ 

® กรกฎาคม ๒๔๘๗ 

๒๓ ตุลาคม ๒๔๘๗ 

๒๑ ธนวาคม ๒๔๘๘ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๑ 

๑ มกราคม ๒๔๙๒ 

๑ มิถนายน ๒๔๙๒ 

๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔ 

๑๕ สิงหาคม ๒๔๙๔ 

๑ ตุลาคม ๒๔๙๔ 

๑ เมษายน ๒๔๙๔ 

๑๘ เมษายน ๒๔๙๕ 

๑ มกราคม ๒๔๙๖ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖ 

๙ คลาคม ๒๔๙๖ 

๕ เมษายน ๒๔๙๘ 

๑๐ หเตุษภาคม ๒๔๙๘ 

๒๗ กนยายน ๒๔๙๘ 

๑ มกราคม ๒๔๙๙ 

เบนฅนบีน รกษาราชการหืนเรือ ร.ล. บฅฅานิ 

เบนฅนบน รกษาราชการหืนเรือ ร.ล. สุราษฎร์ 

เบนหืนเรือ ร.ล. ชุมพร 

เบน เรือเอก 

เบนรกษาราชกา7ฅนบิน ร.ล. ชุมพร อีกหืๅแหน่งหนึ่ง 

เบนนายกราบกอง!รงเรียนนายเรือ 

เบนผชวยตนตอรบ!ค กอง!รงเรียนนายเรือ 

เบน นาวาฅรื 

เบนผู้บ่งคบการเรือ ร.ล. สราษฎร์ 

ถูกควบคุมฅัวในกรณีกบฏแมนสตหืน ถึง ๒๙ กนยายน ๒๔๙๔ 

สำรองราชการกองเรือยุทธการ 

เบนตนเรือ!รงเรียนพลทหารเรือ 

สำรองราชการกองเรือยุทธการ 

ฬรบ ร.ล. ตองปลิว และ ร.ล. ลีวลม จุากเมือง ร03เ1!6 มลรัฐ 

\^38เ1๒ธึ*0ภ ประเทศลหรฐอเมริกา ในตำแหน่ง ผู้บ*งก*บห*เรือ 

และรกษาราชการ ผู้บ*'งคบการเรือ ร.ล. ตองปลิร ถึง ขชิ๖ 

กม.ยใยม ๒๔๙๕ 

เบนผ่ายเสนาธิการกองเรือยุทธการ และเบน นารา!ท 

เบนรกษาราชการ เสนาธิการกองเรือปราบเรือตำนา 

ไปร่วมรบก*บสหประชาชาติในกรณีสงอรามเกาหถึ ในตำแหน่ง ถึ 

บงคบหมูเรอ และผูบงคบการเรือ ร.ล. ท่าจุน ถึง ๓๏ มกราอม ๒๔๙๘ 

เบนประจำกรมกำลำพลทหารเรือ 

เขาศึกษาใน!รงเรียนนายทหารเรือ พรรอนาวิน ชุอที่ ๏๖ ถึง ๓๑ 

มกวาคม ๒๔๙๙ 

เบนสำรองราชการกรมกำลงพลทหารเรือ 

เบน นาวาเอก 



ซี) กมภาพนธ ๒๔๙๙ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙ 

๘ ธนวาคม ๒๔๙๙ 

เบนเสนาธกา'รกองเรือปราบเรึอคำ'นา 

ไปศึกษาและคงานการปราบเรึอคำนา และกจการทางทหารเรอ ท 

เมอง รลก 1)16ธึ0 และ รลถ ?1'3ก01300 มลรฐ 0311/01■ฌํล บระเทศ 

สหรฐอเมริกา ถึง ๒๗ สิงหาคม ๒๔๙๙ 

ฟ้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธการผสม รุ่นที ซี) ถึง ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕0๐ 

๒๖ กนยายน ๒๕๐๐ เบนริกษาราชการผ้บํงคบการกองเรือปราบเรือดำนา 

๗ มีนาคม ๒๕๐๑ ไปศึกษาวิชาการปราบเรือคำนาสำหริบนายทหารผู้ใหญ่ ทีเมือง 

&©? ฬ6ร1ะ มตริฐ เๆอฑ์ฝ่ล ประเทศสหริฐอเมริกา ถึง ๖ มิถุนายน 

๒๕๐๑ 

๑๒ เมษายน ๒๕๐๑ เบนผ้บํง์คบการกองเรือปราบเรือคำนา 

๑ มกราคม ๒๕๐๓ เบน พลเรือฅรี 

๒๗ เมษายน ๒๕๐๔ เบนคณะทฅทหารไปเยอนประเทศสหริฐอเมริกา ถึง ๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๐๔ 

๗ มิถุนายน ๒๕๐๔ เขาศึกษาในวิทยาลยบองกนราชอาณาจ,กร ร่นท ๔ ถึง ๒๐ เมษายน 

๒๕๐๕ 

๑ มิถุนายน ๒๕๐๕ เขำศึกษาในวิทยาลไ]การทพเรือ ร่นที ๑ ถึง ๒๘ ธนวาคม ๒๕๐๕ 

๑ คลาคม ๒๕๐๕ เบนเสนาธิการกองเรือยุทธการ และเบน พลเรือโท 

๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ เบนผ้ช่วยเสนาธการทหารเรือผายยุทธการ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เบนผู้แทนกองทัพเรือไปเจรจาเรืองการสราง ร.ล. คาบ และ 

ร.ล. คีรืริฐ ณ กรุงวอชิงคน ประเทศสหริฐอเมริกา ถึง ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๑๑ 

๒๑ คูลาคม ๒๕๑๑ ไปชมการแสดงอาวุธทางเรือ ณ ประเทศฝรํง้เศส ถึง ๓® ตลาอม 
’ า า 

๒๕๑๑ 

๘ มิถุนายน ๒๕®๒ ไปเยือนสาธารณรฐเกาหลี และคูกิจการกองทพเรือของประเทอญี่รุ่|น 

พีลิปบนส์ และอินโดนีเซีย ถึง ๒๖ มิถนายน ๒๕®๒ 



๑ ^๒๕๑๒ เบน รองเสนๅธิกาาทหา^เรือ 

๒๐ พฤศจกายน ๒๕๑๒ 1ปคูกิจการทหารเรือ ณ, ประเท?เสหรฐอเมริกา กง ๑๒ ธนวาคม 
0 

๒๕๑๒ 

๑ คลาคม ๒๕๑๔ เบ่น รองเสนาธิกๅรทหาร และเบน พลเรือเอก 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เปคกิจการทหารประเทคท่ๅง *] ในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย 

ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๕ 

๑ คลาคม 

๑ คลาคม 

๑๙ พฤศจิกายน 

๒๙ กินยายน 

๒๗ คลาคม 

๑๘ ธนวาคม 

๒๖ ธนวาคม 

๓ มีนาคม 

๖ กรกฎาคม 

๑ คลาคม 

๘ ตุลาคม 

๒๕®๕ เบน ผับญชๅการกองเรือยทธการ 

๒๕®๖ เบ็1น รองผ้บํญชาการทหารเรือ 

๒๕๑๖ เบน ผ้บํญชาการทหารเรือ (ออรา จอมพลเรือ) 

๒๕๑๗ 1ปรวมงานวนกองทพเกาหล และพิธเบคอนสาวรย์เชิอชวีรกรรม 

ทหาร 1ทยทประเทศสาธารณรฐเกาหลี และเบนกณะทตสนฏวไมตรี 

ไปเยือนประเทศญี่บุ่เน และสาธารณร่ฐจุ'น ถึง ©๕ ตุลาคม ๒๕®๗ 

๒๕®๙ เบนคณะทูฅสนฤา [มฅรไปเยอนประเทศอินเคียและ;สาธารณร*เลีงก'[บ่ร์ 

ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 

๒๕©๗ เบนคณะทูตสนถวไมตรีทางทหารไปเยือนปร;;เทศมาเลเซีย และ 

สาธารณรฐสิงคโปร ถึง ๒© ธ''นวาคม ๒^©๗ 

๒๕๑๗ เบนคณะทูตส,นถวไมตรีทางทหาร ไปเยือนประเทศสาธารณ7ฐ 

พลปบนส์ ถึง ๓0 ธนวากม ๒๕©๙ 

๒๕๑๘ เบ็นคณะทูตสนถวไมตรีทางทหารไปเยือนปร;;เทศสาธารณร~ฐสตุคม 

นิยมแห่งสหภาพพม่า และสาธารณร'ฐอิน'โดนิเซีย ถึ0 ด@ ซีนากม 

๒๕๑๘ 

๒๕®๘ ไปดูงาน ณ ประเทศลหรฐอเมริกา แกนากา เกนมารก ซีกาซี 

สวสเซอรแลนค เยอรมน และอสราเอล กง ๔ สงหาคม ๒๕๑๔ 

๒๕๑๘ เบน ผ้บญชาการทหารสูงสุค และรกษาราชการผ้บญชาการทหๅคู 

๒๕๑๘ เบน พลเอก และ พลอากาศเอก 



๒๔ มินาคม ๒๕๑๙ เบนนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๏ มหาดเล็กรกษาพระองค 

๑ ทุลาคม ๒๕๑๙ ออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนคเกษียณอายุ เบนนายทหาร 

นอกราชการ เพื่อรบบำเหน็จบำนาญ สงกคสํ'านํกงานปลค กระทรวง 

กลาโหม 

ตำแหน่งทางรฐสภา 

ดรํ้งท ๑ 

๑๘ คนยายน ๒๕๐๐ คง ๒0 ตลาคม ๒๕.๐๑ 

- เบนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ ในช่วงเวลานื่ไค้รบเลือกให้เบน 

กรรมาธิการสามญประจำสภา ใน “คณะกรรมาธิการฅรวจงานการประชุม,, 

- สมาชิกภาพสินสุค เพราะ “ยกเลิกรฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพีมเติม 

พ.ศ. ๒๔๙๕” 

ค/งท ๒ 

๓ กุมภาพ่นธ์ ๒๕๐๒ คง ๒๐ มิถุนายน ๒๔๑® 

- เบนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

- สมาชิกภาพสินสุศลง เพราะ “พระราชทานรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจํกรไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 

ครงท ส? 

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ คง ๓ กรกฎาคม ๒๔๑๔ 

- เบนสมาชิกวุฒิสภา ในช่วงเวลานื่ไก้รบเลือกให้เบนคณะกรรมาธิการสามญประจำ 

สภาในคณะ “กรรมาธิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการสาธารณปการ,, 

- สมาชิกภาพสินสุคลงเพราะ “จบสลากออก” 

ครงทิ ๔ 

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๔ คง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 

- เบนสมาชิกวุฒิสภา ในช่วงเวลานื่ใค้รบเลือกให้เบนคณะกรรมาธิการสามิผู 

ประจำสภา ใน “คณะกรรมาธิการ การศึกษา การสาธารณสข และการ 

สาธารณปการ” 



สมาชกภาพสนสุคลง เพราะ คณะปฏิวคประกากียกเลิกร,ฐธรรมนญแห,ง'ราช 

8,^ อากรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ (ฉบบติ ๓)” 

ครงท้ ๕ 

๑๖ ธนวาคม ๒๕๑๕ ถง ๘ ธนวาคม ๒๕๑๖ 

- เบนสมาชกสภาน้ฅิบญญ^]แห่งชาติ 

— สมาชกภาพสนสุกลง เพราะ "ลาออก,, 

ครงท ๖ 

๒๓ ธนวาคม ๒๕๑๖ ถง ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘ 

- เบนสมาชกสภา'นคบญญคแห่งชาติ ชุคติ ๒ ในช่วงเวลาน้ไติรบเลือก!ห่ 

เบนคณะกรรมาธการสามญป^จาสภา ใน คณะกรรมาธิการ การศึกษา 

การสาธารณสุข และ การสาธารณ!]การ,, 

- สม .ชกภาพสนสุคลง เพราะ พนVIนา'ติคามบทเฉพาะกาล มาครา 10๓๔ 

ของรฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจุติๅรใทย พ๏ศ- ๒๕๑๗” 

ครงท ๗ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ กง ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 

- เบ็นสมาชิกสภาติปรึกษาของนายกรฐมนครี 

ปกครองแผ่นดิน 

ทำ'หนา,ที่สภาปฏีรปการ 

ครงทํ ๘ 

การ^ทาหนาทสภาปฎรปการปกอรองแผนคนลนสุศเพราะ “ม1พระบรม 

ราชโองการโปรคเกล่า ๆ แต่งฅ็งสมาชิกสภาปฏีรูปกา■5ปกครองแล่^น” 

เดเอ เมษายน ๒๕๒!3 จนถงแกอนจกรรม 

- เบ้นสมาชิกวุฒิสภา 

- ๕ กรกฎาคม -@๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓ เบนรองหๅหน่าคณะผู้แทน 

รฐสภาไทยเดินทางไป 

เยือนลาธารณ'รฐ!}ระชาชนจีนอย่าง1ปีนทางการ คามคำเชิญของอณะ 

กรรมาธการประจาสภาประชา,ฐนแ,หงสๅI)ๅรณฒิเประร{าชนจุ๊น 



ตำแหน่งทางการพอ1 

๕ ตุลาคม ๒๕®๙ ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕®๙ 

- เบนร’ฐมนฅรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๖ ตุลาคม ๒๕®๙ ถึง ๒® ตุลาคม ๒๕ด6 

- เบนห์ว่หน่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นคิน 

๒๒ ดลาคม 1๑๕๑๙ ถง [๑๐ ตลาคม ๒๕๒๐ 

- เบนประธานสภาที่ปรึกษาของนายกรฐมนตรี 

- เบนร์ฐมนฅรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๒๐ คลาคม ๒๕๒๐ ลง ๑๐ พสุศจกายใ4 ๒๕๒๐ 

- เบนห่วหน็าคณะปฏิว่ฅ 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 

- เบนประธานสภานโยบายแห่งชาติ 

เครองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญไทย 

ก. เครีองราชอึสรียาภรณ์ 

๔ ธนวาคม ๒๔๙๑ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

๕ ธันวาคม ๒๔๙๕ จตุรถาภรณ์ชำงเผือก (จ.ช.) 

๕ ธันวาคม ๒๔๙๘ ตริฅาภรณ์มงกุฎไทย (ค.ม.) 

๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ตริฅาภรณ์ชืางเผือก (ฅ.ช.) 

๕ ธันวาคม ๒๕๐๓ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ ทวีฅิยาภรณ์ชำงเผีอก (ท.ช.) 

๕ ธันวาคม ๒๕๐๕ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ ประถม'าภรณ์ช่างเผือก (ป.ช.) 

๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 



๕ พฤษภาคม ๒๔®๒ ทุติยจุลจอมเกลา (ท.จ.) 

๕ ธันวาคม ๒๔๑๔ มหาปรมาภรณ์'ช่างเผือก (ม.ป.ช.) 

๔ พฤษภาคม ๒๔ซิ๖ ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ท.จ.ว.) 

เบ 61 

๓® กรกฎาคม ๒๔๘๙ เหรียญช"ยสมรภมิ (อินโดจีน) 

๔ ธนวาคม ๒๔๙๓ เหรียญจ"กรมาลา 

๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๗ เหรียญชยสมร/!มิ (เกาหลี) 

๓ กนยายน ๒๔๐๔ เหรียญชียสมรภูมิ (มหาเอเชียบรพา) 

๕ กนยายน ๒๕๐๖ เหรียญธัฅนาภรณ์ ชนท ๓ 

๒๗ 

ซิ๓ 

พฤษภาคม 

กนยายน 

๒๔®๘ 

๒๔®๙ 

เหรียญราชการชายแคน 

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชนท ซิ 

เครองราชอิสริยากรณ์และ(หรืยญต่างประเทศ 

๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๗ เหรียญปฏิบํฅงานสหประชาชาคิ 

ซิ๓ กรกฎาคม ๒๔!๑๔! 7]ใ6 716(1(๗ อ/ 0101๗ 071(1 13(1117161 

ซิ คสา^ไน ๒๔®๗ 

๙ คสาคม ๒๔®๗ 

๗ นนาศน ๒๔®๘ 

(สาธารณรฐจีน) 

7716 07(167 อ/ 1^01107101 86011711^ 116711 

70718-1 I 1๗6(101 (สาธารณริ'ฐเกาหลี) 

7116 07071(1 0อ7(3อ71 อ/ 07(167 อ/ 1*76010118 

7(180(1 (ลาธารณรฐจีน) 

7ไ16 701086710 11107710 1๗6(101 (สาธารณริริ 

อินโคน!เชีย) 

7ไ16 1681071 อ/ 1๗6711 171 ๗16 0อ8766 อ/ 

00771771071(167 (สหริฐอเมริกา) 

๘ กรกฎาคม ๒๔®๘ 



. 

- 



คำปรารภ 

ในโอกาสงานพระราชทานผงศพ พลเรือเอก สง''ด ชลออย่ ราชนาวีสโมสรได้ทราบ 

^ 1 กุ^หญงสุคนธ ชลออยู่ เจาภาพจุะจุคพิมพ์หน*งสือเพือเบนอนุสรณ์และเบนบ7รณาการแก่ 

บรรคาญาฅมฅรผูมารวมงๅน โคยท พลเ'รอเอก สงค ชลออย่ เบนผ้ทึไค้สรำงสรรค์ความเจริญ 

ฅาง ๆ ใหแกราชนาวสโมสรนาน!]ฤๅร ในสมยทท่านไค้ริบการเลือกค์งจุๅกสมาชิก'ราชนรวีสโมสร 

ใหคารงคาแหนงเบนรองนายกกรรมการรๅชนาวสโมสร เฏ สมย และเบ่นนายกกรรมการราชนาวี 

สโมสรกง ๗ สมย คณะกรรมการราชนาวีสโมสร: ในนามของสมาชิกรๅชนาวีสโมสร จึงไค้ขอ 

มสานรวมกบเจาภาพ,ในกาวจุคพิมพหนงสือเล่มนควย เพิอเบนการคอบแทนณความคีและระลึก 

ถง พลเรอเอก สงค ชลออยู ในฐานะทท่านไค้สริางสรรค์สิงคีงามไว้สำหรบสมาชิกท1งมวลจุน 

ฅราบเท่าทุกวีนน็. 

คณะกรรมการราชนาวีส!บสร 

๑๖ กุมภาพไเธ์ ๒๕๒๔ 
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คาน่า 

ตอนบ่ายของวนอ่าที่ตยที่ ๒๓ พฤศจกายน ๒๕๒๓ ขณะขืาพเจ8ากลบจากฅลาคนค' 

สนามหลวงพรอมกบภร'รยามาที่บางลำภู พบข่าวพาคหวตำโตของหนำลือพิมพ์ “ไทยรฐ,, ฉบบ' 

แรก ลงขาวอนจกรรมของ พลเรือเอก สงค ชลออย่ ซึ่งจากไปอย่างกระทว้มหำเโคยสงบ ทำให้ 

ขาพเจาเกิคความสลค'ใจอย่างมาก เพราะข่าวนกรเทือนใจในฐานะเคยเบนเพื่อนกน บนเรือ 

นางเสอง เคยไค้ใช้ชีวิตร่วมเบ่นรืวมคายกนมาไนค่างประเทค 

ข่าพเจากบ พลเรือเอก สงค ชลออย่ ไม่ไค้พบก้นอีกเลยนบตงแค่ปลายบ พ.ค. ๒๕-'๗ 

จวบกระทงวนอนิจกรรมของท่าน หลงจากเขียนเรื่อง “กนไทยในคกสิงคโปร์,, จบลงก็ไค้นำไปเบน 

ของขวญวนเกิค ของท่าน โคยส่งมอบผานนายทหารคนสนิทของท่านที่บำนรีบ่รองในสนามเสอ 

บา เมอฅนเตือนมีนาคม ๒๕๑๑' ในขณะนนท่านคำรงตำแหน่ง “ผ้บโ!]ชาการทหารสงสต,, ข่าพเจา' 

1คไปเคารพศพท่านเมือคืนวนจุนทรทื ๒๖ มกราคม ๒๕๒๔ และตำใจไว้ว่าเมื่อถึงวำเผงกจะไป 

แสคงความเคารพอีกครงหนง กระทงตอนบ่ายวนศุกร์ท่ ๖ กมภๅพิน่ธ์ ๒๕๒๔ พลเรือโท ประสพ 

อุคหนุน (ไม่เกยรู้จกกนมาแค่ก้อน) ไค้โทรก้พท่ไปถึงข่าพเจาขอนำเรื่อง “คนไทย1ในอุกสิงคโปร์” 

ไปพิมพ์ในหนงสืออนุสรณ์งานศพของท่าน ซงขำพเจุำก็ไค้ตอบอนุญาตไปตำยความเต็มใจุ เพื่อ 

เบนการตอบแทนพระอุณของ พลเรือเอก สงืค ชลออย่ ซึ่งเคยมืค่อข่าพเจุำในอคีต 

นบตงแฅบ พ.ศ. ๒๔๘๔ จนถงบจจุบนกเบนเวลา ๔0 บ ขาพเจำเพิงมานิกขนไค้บาง? 

อย่างเกี่ยวกบความหว่งทืท่าน (ตอนนนมียศเพียงนายเรือตรี) ตงไว้ซึ่งขณะเขียน “คนไทยในอุก! 

สิงคโปร์,, ตอนนนยง,แกไม่ออก 

ขาพเจาขอทวนเขมนาพ'กากลบไปเยนวนท ๑'' ธนวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ หลงจากพวกเรา 

นงจบกลุ่มอุยอยู่บนคาคพีาทายเรือ และแลเห็นเรือ “รีพ์ลส์ ” แล่นน่าหนำเรือ “ปรีนช์ออฟเวลส์," 

มุ่งหนำไปสะกคกองเรือยกพลขีนบกของญี่บ่น ท่านบอกว่าเรือ “ปรินซ์ออฟเวลส์,, เบนเรือทืมื 

บทบาทมาแลวใแยทธนาวท]ง/] เคยโรป มเกราะบองกน มระบบการทรงตว สามารกสเรอขาศก. 

ไค้ไม่จมถึงแม้จะถูกยิงเข่าทางกราบเรือ ท่านออกความเห็นว่าตองใช้เรือบินทืงระเบิคหรืฎตฎร์บ‘[ก, 

เท่านนที่จะจมเรือลำน้ไค้ และก็ไค้พูคถึงการรบของราชนาวีของเราที่เกาะชำงก้บ่ฝรำเกส เวลๅนั้น 



ราชนาวไทยยังไม่มีเไองบิน'ของตำเอง ท่านพคขนว่า ถำท่านมึตำแหน่งในราชการในภายภาคหนำ 

มีหลายอย่างที่ท่านปรารถนาจะท่าให้แก่ราชนาวิ แฅ่ขาพเจำจำไค้เพียงสองเรึ่อง ค้อ หนึ่งตองมี 

กองบินของตำเอง และอีกเรื่อง1หนึ่งท่องมีอ่ซ่อมและท่อเรือของฅำเอง ให้เรือหมื่นฅนเขำซ่อมไค้ 

เฉพาะอู่เรือน3นข์าพเจำไค้มีโอกาสนํงเรือม่านไปเห้นว่าอ่ที่กำลงก่อสร8างอยู่บริเวณบอมพระจล ๆ นน 

ทราบว่าแลวเสร์จ๓อบ ๘07๐ ซึ่งแสคงให้ประจํกษ์ว่า ท่านเบนบุกกลที่เหมาะสมในการเบนผู้นำ 

พลเรือเอก สงค ชลออย่ มีความเค้คขาคสมชายชาฅทหาร ขาพเจำได้อ่านพบใน 

หนำลือพิมพ์ มีความประทบใจมากในคำสงของท่าน เมื่อเรือ นปข. ถูกโจมฅี เจ่าหนำท่ประจำ 

เรือเสียชีวิตฅิคอยู่ในเรือซึ่งเกยตนอยู่ที่คอนแตงในลำนาโขง ท่านได้ออกคำสืงว่า “ตองนำศพ 

กลบมาให้ไค้แม้จะตองเพีมศพเขาไป,, และคำสํงนึ่ก็ถูกปฏีน่ฅจากผู้ใค้บิงคบน่ญชาแตะสำเรืจลง 

อย่างสมศกค้ศรื 

ตามความเห็นของขำพเจำ ซึ่งเบนพลเรือนธรรมคา คราใคเมื่อเห็นอู่เรือที่บอมพระจุลๆ 

ก็อยากให้มีอนุสาวรืย์ของ พลเรือเอก สงค ชลออยู่ ตำอยู่ใกล้ประตทางเขำเพื่อให้เบนที่ระลึก 

ขำพเจำขอกราบคารวะแค่ควงวิญญาณของ พลเรือเอก สงค ชลออยู่ ผู้ซึ่งเบนที่ริก 

และเคารพของคนทำไปมา ณ ท้น ขอให้ควงวิญญาณของท่านจงไค้ไปส่ที่ สงค, สงบ และ 

ศ้ก่ค้สีทธื้ควยเทอญ. 

วิจตร ถาวรบตร 



คอมปราโดร์เรืธ “นางเสืองนาวา” 



: : 



ขาวการเลยงอาหารเพอรำลึกถึงความหลิงของชาวอิงกคุษ ๔๘ คน ซึ่งเคยฅกเปนเชลย 

ศึกของญึบุ่เน พวกเชลยเหล่านึ่เบนส่วนหนึ่งทีถูกส่งเขำมๅเมืองไทย ประกอบไปควยชาวองกฤษ, 

ออสเครเลีย, คช, อินเดีย และชาวพนเมืองของมลาย พวกเหล่านึ่ถกปงกบให้มาลรำงสะพานรถไฟ 

ทีมชอกองไปทำโลกขามแม่นาแควนอยทีกๅญจุนบุรี และทางรถไฟก่อไปจุนถึงชายแคนพม่า ใน 

ระหว่างสงครามมหาเอเชียบรพากร5งที่แลิว การเลยงของพวกเชลยศึกเหล่าน้ไดีมืขน ณ โรงแรม 

นํวอีมพเรียล ในกรงเทพ ฯ เมือคืนวนที่ ๒๓ มกราคม ศก'นึ่นึ่น เบนเหค'ให้ผ้เขียนเกคแรง'ใจ 

ใคร่เขยนเรืองชีวฅความเบ็นอยู่ระหว่างถูกควบคุมข,งชองพวกเราคนไทยรวม ๑๔๒ คน ที่งนึ่มื 

พระภิกษุรวมอยู่ควย ๔ รูป พวกเราถูกคุมข์งอยู่ในคุก "เฮ1าทแทรม” คุกที่ว่านึ่อย่ในสิงคโปร์ 

ฅงอยู่หวถนน เฮาทแทรม กบถนน “นิ'วบรีคจุ” ใกล้ ๆ ย่านอาหารและสินค่า'ราคาถกทึเรียก 

กนว่าย่าน นาเทียน ย่านน้คนไทยส่วนมากในบจุจุบนซึ่งเคยไปทศนาจุรสิงคโปร์จุะทรๅบดีว่า 

คลอคท่งกลางวนและกลางคืน พวกเราชาวทศนาจุรจุะหาอาหารอร่อยและสินคากระจุกกระจุกแทบ 

ทุกชนิคไค้จากย่านนี ส่วนมากบรีษทนำเทียวมกหาโรงแรมให้สมาชิกนํกทองเทียวพํกอย่ในย่านนึ่ 

พวกคนไทยทีถูกส่งฅำเขาคุก “เฮ1าทแทรม,, ของย์งกฤษนึ่ประกอบควย นายเรือและ 

ถูกเรือคนไทยของบรษทไทยเดีนเรือทะเล จำกค ๓ ลำ ประกอบควยเรือ "นางเสืองนาวา,, 

“ศรีสมทรนาวา” และ “เทพลิฅรืนาวา” และอีกลำหนึ่งคือเรือ "รีคง” เบนเรือขนาคเล็กว็งเลียบ 

ชายผ้งจากกรุงเทพฯเรือยไปฅามจำหวคชายทะเลของเรา-สงขลา, บฅฅๅนี และนราธิวาส เรือ 

ลำนึ่ขณะนนเบนของบริษทอีสเอเชียฅก ภายหลิงฟลียนเบนของบริษทเดีนเรือไทย จุ0ๅกัค รวม 

เฉพาะถูกเรือ ๔ ลำ มีจำนวน ๘๐ คน นอกจากพวกถูกเรือแลวยำมืคนไทยที่มาร่วมชะคากรรม 

อีกกลุ่มใหญอีก ๗๒ คน (รวมพระภิกษุ ๔ รูป) ในจำนวนนึ่มืกนไทยที่มืภมิลำเนาอาศํย่อย่ใน 

สิงคโปร์ในขณะนนและพวกนกเรียนไทยพรอมกบคณะลภิยการเมืองซึ่งใคร่ขอกล่าวออกนๅมเท่ๅที่ 



๔ 

ความจำจะอำนวยให้ อาทิท่านเจาคุณเสนาสงคราม, เจาคณฤทธิอาคเนย์, ท่านขนอคคนี, ท่านชุน 

โรจนวิภาฅ, คุณหลุย คีรี'วฒน์ และโหรแฉลม เหลี่ยมเพ์ชรรตน ยำมิเจำหนำทิศลกากรสคง 

นายทีถูกทหารองกฤษจบตำไปจุๅเๅค่านศลกากรอำเภอ!บตง จุำหรัคยะลา คือ คุณสนธิ รสฤกษ 

นายด่านเบคงขณะนน บำไนึ่ไค้ถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนึ่ที่ค่านบตตานี และ คณช่วง ธมมิกล ท่าน 

ผู้'นึ่ไค้ป ลคเกษียณเมือบ ๒๕๑๘ ที่ด่า'นบฅฅานี พิเศษไปกว่านนรังแถมมินักมวยไทยมืซิอ ผล 

พระประแคง (คุณผลไค้ถึงแก่กรรมไปเมื่อเร็วๆน) คณผล พระประแคงในระหว่างนนกำลำ 

ตระเวนหาคู่ชกมวยร่น “เฟ่เธอ'รีเวท” และกำลำเตรียมขีนชกชิงตำแหน่ง “แชมบ1ของภาค 

ตะวนออก กบนกมวยสิงคโปร์ ในจำนวนเชลยตามกล่าวนึ่ยำมืผ้โคยสารไปรับเรือตงแค่กรุงเทพฯ 

ในเรือ 'นางเสืองนาวา,’ หนึ่งท่าน กบเรือ “เทพสตรีนาวา,’ หนึ่งท่าน ผู้เขียนใคร่จะขอกล่าว 

ออกนามของท่านที่งสองในตอนต่อไป 

ตามนโยบายของรฐบาลไทยใน'ขณะนึ่น เท่าที่ท่านผ้อ่านเอยไค้อ่านสารคคีเรื่อง 

4 เกียรติศำครกของขำ,, เขียนโคยท่านนกประพนธ์ “อ.ก. ร่งแสง,, เบนเรื่องยาวลงพิมพ์ใน 

หนงสือที่แพร่หลาย'รายสืบ]คาห์ “พาเมืองไทย” ในบี1 พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึง ๒๕๑๕ คงจำไค้ในราย 

ละเอยคความเบนมาอย่างไรตงแค่เตรียมรบสงครามของรัฐบาลของเรา พรอมรับปฏิบตการรบของ 

กองทพทหารญึปน นบคงแด่เรีมบกจากหลายรุคในประเทศไทย จนในที่สคกองทหารอำกฤษ 

โคยนายพลเปอร์ซิวล ตองยอมเซ็นสญญาสงบคีกยอมแพ้แก่กองทิพญี่บ่เน เมื่อรันอาทิตย์ที่ ๑๕ 

คุมภาพินธ์ ๒๔๘๕ เวลา ๒๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พรัอมท1งเรื่องราวอื่นๆปรากฏแจ่มชิคอย่ใน 

เรื่องคอย่แล่ว และก็เบนความจริงท1งสน 

นบตงแค่พวกเราถูกจบควบคุมฅวขนจากเรือคงแค่วนที่ ๑๖ รันวาคม ๒๔๘๔ จนถึง 

วนที่ ๑๔ คุมภาพไเธ์ ๒๔๘๕ หนึ่งวนก่อนสิงคโปร์จะเซ็นสญญายอมแพ้ นับเวลาจนถึงบจจบนก็ 

ล่วงเลยเขำใปต5ง ๓๕ บ คำนนความทรงจำของผู้เขียนจึงเลือนลางไปตามวยอายุที่แก่เฒ่าลง ผู้เขียน 

ใคร่ขออรัยผ้อ่านในทินี ถำรัอความใคยำขาคใจความและฃาคตกบกพร่องไปบาง สำหรับท่านผ้ 

มิส่วนร่วมทุกข์ร่วมสขก'นมาในคุก “เฮำทแทรม,, ครงนึ่นถ้าจะกรุณาท4วงติงพรอมท1งบอกเล่าไป 

ยำหนำลือ “พาเมืองไทย,, แน่นอนในความกรุณาของท่านทิจะกรุณาชแจงไปนนจะเพ์มความ 

ช! 
สมบรณของเรองยงขน 



๕ 

ความประทบใจ'ของผู้เขียน-จากก,ารม'าเยือนเมืองไทยเพื่อระลึกถึงอคีตความทุกข์ยาโ)รเอง 

เชลยองกฤษทึกลาวแล'วขํๅงตน ท่าให้เกิคจนฅนาการถึงพวกเราคนไทยครื่งหนึ่งในชีวีต เกยไค้รบ 

ความทุกขยากคล่าย ๆ พวกเขา แม้ว่าพวกเราจุะไม่ไค้ถกบงคบให้ทำงานหนวีๅก็ค้ แค่ถาจะเปรียบ 

เทขบกบเชลยชา'วองกฤษเหล่'านนแถว รู้สึกว่าพวกเราคนไทยที่ตองตกเบนเชลยของอํงกฤษยง 
โ ^1 ๘! ^ Vเ^ ^๘, V I ^ 
เชคคอยู'มาก เพราะเชลยศกของญบ่นนนไค้เอาชวิฅมาทงทึเมืองไทยนบจำนวนเท่ากบจำนวน 

1มหมอน'รถไฟสายมรณะ ซึงเบนเรืองพูคกวีนอยู่ทุกวนนึ่ว่ๅทางรถไฟสายนึ่สรางค้คเบนไม้หมอน 

รถ เฟ่หนงท่อนต่อชวตของเชลยหนงคน พวกเรามืชีวีตรอคกลบค้นมาส่เมืองไทย บางคนถึง 

กรุงเทพ ๆ เมือปลายเตือนกุมภาพี'นธ์ บางคนกลบถึงเมื่อเคือนมืนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ค่างก็แยกยาย 

กนประกอบอาชีพคามแค่ถนค1ในทํค่ๅง กุ บางท่านก็ถึงแก่กรรมไปคามกฎธรรมชาติ ทึเหลออยู่ 

จนกระทำบจจุบนพวกเรายงไม่เคยนคพบเพิอเบนถๅรสงสรรตืถนเลย อกอย่างหนึ่งยิงไม่เคยมืใคร 

ในพวกเราทํจะ 1ด้เชยไกเลาเรืองรายละเอียคของชีวีคในคก “เฮ2าทแทรม” ทํพวกเราเขาไปสมผส 

กบรสของมนร่วมสองเคือน (ถกจบขนจากเรอ ๑๖ ธนวาคม ๒๔๘๔ ถกปล่อยจ]กคก ๑๔ 

กุมภาพนธ ๒๔๘๕) นอกจากมีนายทหารเรือหนุ่มท่านหนึงมืยศในขณะนึ่นเพียงเรือครีแห่งราชนาวี 

ไค้เขยนรายงานของทาน บอกเวลา วน เค้อน และบี1 อย่างละเอยคถกค่องหลงจากท่านเค้นทาง 

กลบเมองไทยเมือเคอนมืนาคม ๒๔๘๕ ซงฅอนนนสงครามมหาเอเชียบรพายิงไม่สงบ และเรื่องนึ่ 

ไค้ถูกนำลงในหนงสอ นาวกศาสฅร ของราชนาวีเมือ ๓๔ บมๅแล่ว หล่งจากน1นไม่นานมีผ้เอา 

ไปเผยแพร่ในหนงสึอพิมพ์รายวน ข่าวภาพ ’ ระหว่างเดึอนกรกฎาคม ๒๔๘๕ ในระยะนึ่น 

หนงสถพิมพจริงอยู่เบนสึอมวลชนแค่กยงพีมพจำนวนนอยบระจุวบกบถํๅลงฏย่ในคๅๅะสงครๅม 

ส่วนมากอพยพไปอยเสยฅางจงหวคเพอหนลกระเบิค จงมคนทราบเรืองนึ่นอยคนที่สคแทบจุะนํบ 

จานวน 1ค จงเบนเหตุหนงทมาของแรงใจคลให้ผู้เขยนอยากเชียนเรืถูงนึ่ให้ม้อ่ๅนใน{[จุจุพีน 

ทราบความเบนมา ผูเขยนขอกราบคารวะออกฅวเสยกอนในทํนว่า นบตงแต่ออกจากโรงเรยน 

มาแลว ย์งไม่เคยเขียนหรือแต่งเรียงความเรื่องใคให้คนอ่านเลย ขออภยต่อประโยคหรือสำนวน 

ใคที่ไม่รื่นหูในเรื่องนึ่ค้วย 

ในขภ-!)ะนนผเขยนมอายยางเขายสบหากาลงหนมนกรรจ ประจาหนาทอยบนเรคู 

“นางเสึองนาวา,, ในตำแหน่ง “คอมปราโครี,, มืหน์าทํรับผิคชอบในการรบ - จ่ายสินคาเมือรบ 



๖ 

สินคาของลูกคาลงสู่ 1นระวางของเรือเรียบรอยแล5ว่ก็ออก ‘ไโลเอำ ให้ลูกกาผ้มาส่ง 

สินคาไป เมือเรือถึงปลายทางแส่ว “คอมปราโคร์” ก็จ่ายสินคาเหล่านนคามจำนวนให้ผูรบในเมือน0'* 

ร111131วณ^ 0๗61-” จากเอเย่นต์เรือมาแสคง ในระหว่างเรือเคินทางก็ทำ .ช!ลกน6ร): [ห้นายเรือ 

ลงนาม ถาสินคาฅองนำเขาโกคงทำเรือก็ฅองส่งให้โกคํงให้ครบคามจำนวนเทาที่รบมา ถาสินคา 

๓คขาคจำนวนหรือสูญหาย “คอมปราโครี” คองชคใช้ให้ลกคา นอกเหนือจากหนาทํรบ-ส่ง 

สินคาแลว ยงคองเบนผ้ฅคค่อทำเอกสารเก๊ยวข็องก็บเจำหนืาทํครวจคนเขาเมือง ภาษี นายแพทย์ 

และเอเย่นต์ ฯลฯ ที่ขนมาบนเรือฅิคค่อการงาน บ'ริบทไทยเคนเรือทะเล จำกค โคย พ.ค. วิลาศ 

โอสถานนท์ เบนกรรมการผ้จํคการคนแรกในสมไ)บริษํทเรีมคงชั้นใน พ.ศ. ๒๔๘๐ มีเรือทั้งหมค 

รวม ๔ลำ เคินระหว่างค่างประเทศหมค มี “สรโยทํยนาวา,,เรือลำนืฃณะเมื่อเกิคสงครามมหาเอเชีย 

บูรพาน8น ไค้คิคอยู่ที่เคปทาวน์ ที่ทวีปแอฟริกาใค้ ลำที ๒ คือ “ศรีสุนทรนาวา” ลำที่ ๓ คือ 

ไทพสฅรืนาวา,, ทั้ง ๓ ลำน ประมาณระวางของเรือสามพนกว่าคไแนืฅ และมีรบ'ร่างขนาคเคียว 

กน ทั้ง ๓ มีนายเรือเบนฝร่ง เพราะ'ไน'ขณะ'น์นบ'ริษีทลอยค์รบประกน'ทางทะเลชังไม่เชื่อถือผมือ 

ของคนไทยในการเคีนเรือ แค่ยอมให้เรือมีที่ระวางคากว่าพไเคนเน้คใช้คนไทยเบนนายเรือได้ 

เฉพาะเรือ “นางเสืองนาวา” อย่ในย์คราพิกคนืมืนายเรือ คือ น,ค. หลวงเคชคำรง ท่านผ้น้ก่อน 

มาเบนนายเรือ “นางเสืองนาวา” เคยเบนสารวัครใหญ่ของกรมศุลกากร (ไค้ถึงแก่กรรมนานแลว) 

ทางราชนาวีไทยซึ่งครืง์น์นมี หลวงสินธุสงครามชัย และคุณหลวงธำรงนาวาสวํสคื 

ไค้ส่งนายทหารเรือหน่ม ๓ ท่าน หลำจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือมาประจำคำแหน่ง 

คนหน เพื่อหาความชำนาญและประสบการณ์ในการเคีนเรือ ซึ่งเชัาใจว่าทั้ง ๓ ท่านเบนร่นบุก 

เบิกภายหลงจากการเปลี่ยนการปกครอง ผ้เขียนขอถือโอกาสกล่าวนามทั้ง ๓ ท่าน คํงค่อไปนื 

๑. ร.ค. บุญนำ บระภาศิริ ประจำอยู่บนเรือ “เทพสฅรีนาวา” ในคำแหนํงคนหน 

บจจุบนท่านไค้เปลี่ยนชื่อและมียศ ร.อ. นาวิน ประภาศึริ เบนเจาหนำทีนำร่องชนอาวุโสของ 

กรมเจ่าท่า กรงเทพ ฯ 

๒. ร.ค. พิชัย สา,ริกบุคร ประจำอยู่บนเรือ “ศรีสุนทรนาวา” ในคำแหน่งคนหน 

หล0งจากท่านผนืได้กลไ-!จากสิงคโปร์คืนมาสู่เมีองไทยแส่วไม่นาน ท่านไค้ไปประจ0าอย่บนเรือ 

บรรทุกนามน “ร.ล. สมย,, เบนที่น่าเสียคายที่เรือไค้ถูกฅอร์บโคของผายสไ)พันธมิฅรจมลงใน 



๗ 

ทะเล ข^ะมุงแลนกสบจากสงคโป'รสู่!,มืองไทย นบไค้ว่าท่านผ้นึ่และลกเรืออื่นๆของ “ร.ล. สมย, 

ไคถงแกโ:,รรมในหน,าท่ค'วรแก่การสรรเสริอุ.เปีง 

๓* ท'|น'นายทหารเรือคนสคทาย ผุ้เขียนขอกล่าวนามชื่อย่อ คือ นายเรือฅรี ส. ใน 

ความของเรองนจ้าอไป ผูเฃยนจะ'ขอกล่าวและเรียกเท่ยง'ว่า ตนหน ส. ทงนเพราะบจจุบ่นท่าน 

มตาแหนงสูงเกยรตเบนทรจกของคนท่วเมองไทย ผู้เขยนใครืขอเล่าเรองซงมพฤติกรรมบาง 

ยยางทแสดงออกถงการเบนผูนำของทามพูนในอดตท่ผเขยนจะขอเล่าในตอนต่อไป และอยาก 

ใหผูอานมความสน'ใจใกรทรๅนวา ตนหน ส. นคอใอร เพอจะไต้ติดตามอานไปจนจบ โดย 

ผูเขขนจะเขยนบอกชอเตมและยคพรอมตำแหนงหนาทในโอคๅสตอนหายของเรอง 

เรอเทยวสคทายหริอ 138* ของเรือ “นางเสืองนาวา,, เดินทางออกจาก 

กรงเทพฯ เมอวนท ๒๓ คลาคม ๒๔๘๔ ในเวลาประมาณบ่าย ๆ จำไค้ว่าผ้เขียนยงอฅส่าห์ไป 

เคนควงแหเนเ,ทยว1ทบรเวณพระ'บรมรปทรงมา คูผู้คนมาสกการะพระบรมรป ๆ เพื่อขอความสวสดิ 

มชย เรอเทยวนบรรทกเกลอเบ่นกระสอบชุคเดิมระๅๅงบ่ๅไปล่งท่สู่คูงกง ในเท่ยวนซึ่งเบ่นเที่ยวท 

๑๓ ของเรอนบแฅเคนทางมา (\?0?ร86 คือเท่ยวไป-กลบของเรือ นํบ่เท่ยวของเรือจ้างแค่ออกจาก 

กรุงเทV'Iฯจนกลบถงกรงเทพฯเปนหนงเทยว) ก่อนออกเรอเลกนอย คณอๅจุจ้า อุณหะนํนทน์ 

(ทานพูนบจจบนเบนนกหนงสอพิมพรนอ',วโล) ซงท่านอธิบดีกรมโฆษณาการในสม~ยนึ่นเบน 

บคคลเคยวกบกรรมการพูจุคการบริษทไทยเดินเรอทะเล จำก้ค ส0งให้โคยสารไปก้บ่เรือ “นางเสือง 

นาวา เมเอหาซอของบางอยางและเฉพาะอยางยง คอ กระคๅษอๅรคอยางคท่คลๅคช่องกง เพฎ 

นำมาท่าหนงสือ 1า131 ?10เ0โ131 เผยแพร่การท่องเที่ยวให้คนค่างชาครู้จํกและมาเคืองไทย บ่จุจุบ่น 

น อ.ส■ท. คืจคทำในนามของหน์งลือ 11011(137 10 711ล113กง 

เนองจากคณหลวงเคชคารงมภารฦจุธุระสวนคว ไมสามารถจะไปกบเรือไคในเท่ยวน 

คงนน น.ท. พระประยทธิชลธิจึงทำหนำที่แทน 

เมอขนถายเกลอชนทสองกงเรยบรอยแลว ทางเรอไครบคาสงใหเคนเรอเปลาไปบรรทก 

ปูนซเมนคของทางการองกฤษทไสพ่อง เรามเวลาอยในทาประมาณ ๔—๔ วน เพอการบรรทก 

ใหเจ้ามลา ในจานวนนครงหนงสงขนททา ปอรจ้าสเวคเคนแสม ในมลาย และอกสวนหนึ่งท 

เหลือล่งท่' “บนง” ที่เมืองท่าไฮฟองนึ่พวกเรามีโอกาสเห็นพวกทหารญ็่ขุ่]นจำนๅนมากทำกๅรคืก 



๘ 

ท่าอาวุธในกลางวนและมืบางครีงกระทำในเวลากลางคืน เพราะเกยไคยินเสียงออกคำสงของนาย 

ทหารญึปนกึ^ทหารของเขาให้เคยชินก่อการบกโจมคี พวกเรายำพคปรารภกนบ่อยครีงว่า เออ 

เอาไว้เจอกนในเมืองไทย,, พวกเรา (รวมที่งอินหน ส.) ยิงมืโอกาสนงรถไฟ (ระยะประมาณ 

กรุงเทพฯ-ลพบรี) ไปคำงกน'ที่กรุง “ฮานอย’, และเที่ยวคสถานที่ค่างๆ ในเมืองน้จนที่ว้ 1น 

สายคาของพวกเราขณะนั้นเห็นว่า “ฮานอย,, เบนเมืองเก่า เล็ก และมืความสวยงาม สงบรมเย็น 

ควยฅนไม้ ปลูกคล้ายถนนราชดำเนินของเราสม,ยเก่า (มือินมะฮอกกานี) พื่นถนนใ!ควยอิฐเผา 

มีรถรางแล่นอยู่กลางถนน 

หลำจาก,รือบรรทุกซีเมนต์เค็มลำก็ออกเค้นทางไปขนของที่ปอร์คสเวคเคนแฮมและบนง 

คามลำคบ เมื่อขนถ่ายซีเมนต์ขีนที่บ่นำเรียบรอย เรือก็บรรทุกเน้อมะพรำวคากแหำบรรจุใส่ 

กระสอบบาน พรีอมกบนามไเมะพราวบรรจุส่งใส่ระวางเรือ ขณะทึเรือกำล่งลำเลียงบรรทุกเน้อ 

และนั้ามนมะพรำวอยู่ในขณะน1น พวกเราไค้มืโอกาสขนรถไฟจากสถานีไปรี (บ่จจุบนเรียกสถานี 

บ่คเคอเว้ท) ไปสถานีปาคำเบซาร์ ไค้มืโอกาสเห็นแนวบองกนของทหารอิงกฤษค็งแก่เมืองสุไหง 

บ่ฅคาน จนจคพรมแคนของเราที่ปาคำเบซารี การไปปาอิงฌซาร์ครีงนะนเพราะว่า คุณอาจค 

อุณหะนนทน์ มีเพื่อนรักเบนนายค่านคุลกากรปาอิงฌซารี ในขณะนั้น คือ คุณโสภณ กาฬค้ษฐ 

(ถำมืโอกาสผ้เขียนจะเล่ารายละเอียคภายหลำ เพราะขณะน้ไม่เกี่ยวกบเรื่องของเรือ) 

เมื่อบรรทกมะพรำวเค็มลำ เรือ1ของเราก็ม่งสํแรงกน และระหว่างขนถ่ายนาม่น 

มะพรำวขนจากระวางส่โกอิงท่าเรือนํ้น ปรากฏเหคุการณ์ประหลาคใจแก่พวกเราอย่างหนึ่ง เพราะ 

เท่าที่ทราบว่านามนมะพรำวนนสำหรบใช้ทอคอาหารแก่ทึแรงกนน้ ในเมื่ออิงนามนมะพรำวถ่ง 

หนึ่ง๓คแคก พวกแขกดำซึ่งเบนคนงานขนถ่ายไค้พากนหยคที่งงานชํวคราวเขำแย่งเอานาม,น 

มะพรำวที่ไหลออกจากถำใช้ลูบหวและลำควโคยท่วทุกคน เมื่อขนถ่ายนามันมะพรำวเรียบรอยแล้ว 

เราก็บรรทกขำวสารเบนกระสอบเค็มลำกลํบสิงคโปร์ และที่ท่าสิงคโปรน้หลงจากขนขำวสารเรียบ 

ร1อิยแล้ว คุณหลวงเคชดำรงไค้เคินทางจากกรุงเทพ ฯ มารบหนำที่คามเค็ม ขณะนั้นใกล้เวลาที่ . 

สงกรามมหาเอเชียบูรพาจะระเบิคอยู่แล้ว และทราบก่อมาภายหลงที่กรุงเทพ ๆ ว่าเมื่อคุณพระ 

ประยุทธิเค็นทาง,จากสิงคโปร์และลงพกเที่ยว'ที่บ่นว้3 ขณะวนที่จะเค้นทางโคยรถไฟกลบ ปรากฏว่า 

ญ'!]นไค้บุกขนในมลาย ทางรถไฟลูกคคขาคเค้นทางไม่ใค้ฅองค้คอยู่ที่บนํงระยะหนึ่ง จำค1อิง 



๙ 

เสาะ,หาเรือ'ใบ'จากชาวประมงพนเมืองVเนึมาขนที่รี!ง่หวกสฅล (ท่านผู้น็ได้ถึงแก่กรรมหลำสงคราม 

สงบแลวไม่'นาน) 

ยอนกล่าวถึงเรือ “นางเสืองนาวา,, ในระหว่างวนที่ ๘ ธไเวาคม ๒๔๘๔ นน 170 

กำลงบรรทุกนามนเครืองบินชนํคสีม่วงซึ่งมีออกเทน ๑๑๕/๑๔๕ และความไวไฟสงสค ในจำนวน 

นามนเครืองบินควยกน นามีนเหล่าน็บรรจุในลง ๒00 ลิฅร เพื่อนำส่งที่เมืองแรงกน (ทราบมา 

ว่านามนเหล่านเบนของรฐบาลจุนทีจุงถึง) ก่อนหนํบรรทุกและในระหวำงเวลาบรรทุกนำมีนที่ 

เกาะ ปโลปูกืม นนํพวกเราค่างวิตกและคาคคะเนเหทุการณ์ที่อๅจุจุะเกำใขีนก่บพวกเราไปในรใ] 

ฅาง1ๆซงคามข่าวหน4งสือพิมพลง1ข่าว'ว่าเรือลำเลียงจุ0'านวนม,ๅกของญ,บินแล่นม่งหนํเขๅส่ป'7ะเ,ทศไ,ทย 

และในทีสุคเช่ามืค (ประมาณ 0๓.0๐ น. ของวนที' ๘ ธนวาคม ญ!]นก็'ไค้ส่งเรือบินมาที่งระเบิค 

บนเกาะสิงคโปร) คืนวนที๗ธนวาคม นน พวกเราขนไปค่างบนบกหลงจุากเทียวอย่างหนแหลก 

คามวิสยของชาวเรือ แลวพวกเราก็หาเช่าโรงแรมนอน เพราะการจุะเด้นทางลงไปนอนใน•เรือน1น 

ในสิงคโปร์เวลานํนไม1สะค'วก หาเรือยนฅ์ส่งพวกเราจุากท่าไปเกาะ “ปโลปก่ม” ไคยาก อีกท8ง 

บนถนนสู่ท่านำมีการครวจุรถและคนเคนถนนท่องแสคงบิครประชาชน จุงท่คสินใจุนอนบนบก 

พวกเราคองสะทุ้งฅกใจุฅื่นข่นเมือได้ยินเสียงระเบิคประมาณสำสิบครื่ง ได้ยินเสียงเครื่องบินใน 

ระยะสูง ในเวลาเคียวกนมีเครื่องบินขบไล่ขนจุากสนามมองเห็นประมาณ ๔-๕ ลำ สงเกคไค้จุาก 

ไฟสญญาณติคอยู่ใฅ้บีกและคอน,หาง คอนนนไฟทีเบคสว่างจำอย่เร้มท่บพรำมก่บิเสียงไซเรนคำ 

ขนอย่างโหยหวน พวกบิอยโรงแรมออกมาบอกพวกเราว่าเบนการซึ่อมการบองกนภํยิทางอากากี 

คามธรรมคาของทางการอำกฤษ และไม่ให้พวกเราคองวิฅก พวกเรากลํบิเขานอนค้อโคยไม่ไค้ 

ยินเสียงไซเรนปลอคภยคงขนเมือใค รุ่งขนสีงแรกที่เราสำเกคเห็นความผคแปลกจุๅกธรรมคาก็คืก 

มีรถของทหารวิงไปมาขวกไขว่ ผู้คนแตกคืนมองคสีหนํแสคงอาการคระหนกคกใจุ พวกเค้กขๅ0 

หนำสีอพิมพ์รองตะโกนเบนภาษามลายูว่า “ปรงซูคามาสี,’ แปลว่า “สงครามแลว” ทุกคนวิง 

รองขายไปโคยมีหนงสีอพิมพ์เพิยงหนำเคียวและพาคหำควโค ผู้เขียนยำคิคคๅอย่ถึงบคนว่า ‘ำVสเ- 

00๓65*0 IVโล]^ แปลว่า สงครามมาถึงมลายู ในแผ่นเคียวก่นน็มืข่าวบอกว่ากองทํพณี่บิน 

ส่งพลขั้นบกที “ไกคาบารู,, และ “กวนคน,, ในมลายู ส่วนที่เมืองไทยข่าวแจุำว่ากองทหๅรบิบิน 

ล่งทหารขั้นบกที่สงขลาและบคฅานี และกำลงค้อส้ขํคขวางโคยกองท่พไทยอย่างทุเคีอค 



๑๐ 

พวกเรารีบแจวอำวกลิบเรือทืนที รถแท็กซิพาเราผ่านใกล้อาคาร ๔ ชน ซึงเบินทีอยู่ 

ของกรรมกรอนเคียของท่าเรือ ฅํวฅึกถกระเบิกส่วนหนึ่ง ทางการเอาเชือกมากนหำมคนท่ไม่มี 

หนำที่เกิยวขํองเขำไป หน่วยบรรเทาภำทางอากาศของเขากำลำขุคร้อซากหกพำส่วนหนึ่งของฅึกทึ 

รบเคราะห์โคนระเบิคเมีอไม่กํชืวโมงมานึ่ เจ่า'หนำ'ที่ของเขาบอกเรา1ว่ามีคนค-ายท๊พบศพแล*ว์ ๖๐ 

กว่าคน และบาคเจ็บยำไม่คายไค้ส่งโรงพยาบาลแลวประมาณกว่ารอยและกำลำคนหาผู้รบเคราะห์ 

อยู่อีก นึ่เบินครำแรกในชืวิฅของเราที่ไค้เห็นฤทธความรำยแรงของลกระเบิค 

ท่นทีเมื่อย่างเท่าขีนเรือ'ที่เกาะปโลปกํม ผู้เขียนรีบไปรายงานให็นายเรือพรอมท1งมอบ 

แผ่นหนำลือพิมพ์ให้ค แลำข่าวก็กระจายอย่างรวคเร็วไปทำพวกเราบนเรือในวนนนขณะที่บรรทุก 

นึ่ามไเยำไม่เค็มลำ ทางการไค้มาเร่งให้ยำยเรือโคยไปที่งสมอห่างจากท่า เขำใจว่าพวกอำกฤษคง 

กลิวพวกเราคนไทยในขณะนไเจะท่าวินาศกรรมบนเกาะนาม‘นก็เบินไค้ รุ่งขีนก็เปลี่ยนคำลิงให้นาย 

เรือของเรานำเรือ “นางเลืองนาวา” กลบมาเทียบท่าทำการบรรทุกนามนท่อไปจนเฅ็มระวางเรือ 

ในเย็นวนที่ ๙ ธไเวาคม ๒๔๘๔ ขณะพวกเรานึ่งพกผ่อนอย่บนคาคพ์าทำยเรือหลำจาก 

ไค้รีบประทานอาหารกันเรียบรอย ก็เห็นเรือลำมหึมา ๒ ลำของอำกฤษวิงนึ่าแฅกขาวเห็นเบิน 

ทางเรือผ่านเราในระยะไกลมุ่งหนำไปทางประเทศของเรา โคยมีเรือประจญบาน “รีพลส์” นำหนำ 

คามฅค ๆ ในระยะพอสมควรคอเรือรบขนาคใหญ่ “ปรินช์ออฟเวลส์” จากการลิงเกฅของผู้เขียน 

เห็นว่าคลำยกบค็กมหึมาที่ลอยอยู่บนนึ่า ทางการอำกฤษไค้จคส่งเรือรบสองลำนืมาบิองกันสิงคโปร์ 

โคยเฉพาะ และพวกเขาเชื่อม,นในอานภาพของอาวุธประจำเรือ พวกเรายำพูคกนว่า “เที่ยวเถอะน่า 

พวกเรือยกพลขีนบกของญ่บินคองจมลงในกนทะเลหมค,, ความคาคหมาย,ของเราผิคหมค เพราะ 

โนรีนรุ่งขนท่อมาในเวลาคอนบาย ๆ วิทยุของสิงคโปร์ไค้ออกกระจายข่าวประกาศว่า' เรือลองลำน 

ไค้ถกฝงบินของญ่ บินโจมคและจมลงกนทะเลเสียแลว ข่าวนท่า1ห้พวกเราวิจารณ์ว่าทางการองกฤษ 

จะทนด้ญี่บินไค้นานเท่าใค ตนหน ส. บอกพวกเราวำท่านมีความเห็นว่าการรบจะตองสนสุดที่ 

เกาะสิงคโปร์และ,จะ'ไม่เกันสามเดือน และก็เบนความจริงตามความคาดหมายของท่าน เมื่อ 

นายพลปอลซิเวล ของกองทหารอำกฤษภอมเซ็นลิญ่ญายอมแพ้กบญี่บินโคยไม่มีเงื่อนไข เมื่อคืน 

วนที่ ๑๕ กุมภาพนธ ๒๔๘๕ รวมเวลาสู้รบในแหลมมลายูเพยงสองเคอนกับเจ็ควน กองทํพญี่บิน 

ก็’ไค้ครอบกรอง1ทำท*งหมคและ1ทน'ทีทัน,ใคญี่ บินก็เปลี!ย'นชื่อเกาะสิงคโป'ร์เบน “โชนน” 



©๑ 

ระหว่างดงแต่ว'นท้ ๑๐ ธนวาคม จนถึงวนที่ ๑๖ ธนวากม ซึ่งเบนว"นํทํพ'วกเราถูก 

จบขนจากเรือ ระหว่างนึ่เรือของเราหล*งจุากบรรทกนึ่ๅมำแด็มระวางแลวลีถกสำให้ไปทิงสมอจอด 

อย่ ณ จุดแห่ง'หนงซงอยู่'ใกล้ ๆ กบบรืเวณที่มีเรือบรรทกนามนของชาติเยอรม*น ๒ ลำทํถกบงคบ 

ให้จอคอยก่อน พวกเราถูกทางการห้ามขนบก ทำให้พวกเราเพิมความวฅกเบนอย่างมาก เมื่อไม่ 

สามารถขนไปติดต่อถามข่าวและเหคุการณ์ขฎณมืองไทยจุๅกท่านกงสุกไทยของเราขณะนึ่น คือ 

คุณหลวงวุฒิสารเนติณติ โชกคืยงเบนชองเราอย่ท๊ทางการองกฤษไม่ห้ามคนบนบกนำเรือยนฅมา 

เร่ขายหนงสือพิมพ์ เห้พ'วกเรา จึงสามารถทราบข่าวคืบหนำไค้ อยำงใรก็ดามแต่ละข่าวนไเไม่ 

ทำอะไรให้พวกเราเกิคการติใจขน โดยเฉพาะข่าวที่เราเซ็นสไบญาร่วมส*มพไเธมิดรกบญ๊ปน 

หลงจากทราบข่าวน็แลวฌนอนแน่นอนไค้ว่าพวกเราต่องถกจุบเบนเชลยในที่สด 

เราทราบจากชาวพินเมืองของสิงคโปร์เลำให้พ์งว่าทางการอ*งกฤษนำเชลยชาติเยอรม*น 

และอิดาลีไปกกข่งโดยปล่อยให้อยู่บนเกาะเลก ๆ แห้งหนึ่ง เห็นอย่ไกลลีบจากทํทํเรือเ'ราจอดอย่ 

พวกเชลยเหล่านึ่ทราบว่าทางการอ*งกฤษเลียงดูอย่างติโดยไค้ค่าอาหารต่อคนต่อวนมากกว่าของเรา 

ที่ผู้เขียนทราบมาว่าพวกเราคนไทยไค้รบค่าเลียงดต่อคนต่อวนวนละ ๑๓ เซ็นฅ์สิงคโปร์ เท่า ๆ กบ 

๑๗ สตางค์ในสมยนึ่น (เปรียบเทียนกบค่าเลี่ยงคเชลยอำกฤษและอเมริก"นซี่งเบีนเชลยของร"'ฐบาล 

ไทยเราและถกอิกกนอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลไ)ธรรมศาสตร์ ได้งบค่าอาหารคนสะหนึ่งบาทต่อคน 

ต่อวน) เฉพาะพวกเชลยเยอรม"นและอิตาลีใม่มีการบ"'งคบให้ทำงาน พวกเราจึงใช้เวลาว่างทำงาน 

ตกเบ็ดหาปลาตามรอบเกาะตามแต่ละคนถน*ค 

พวกเราคาดการว่าคงจะตองถูกปล่อยเกาะรวมอยู่ก"บญั๋ปุนหรืออาจถกแยกกนอยู่บนเกาะ 

หนึ่งเกาะใคในอาณาเขตของสิงคโปร์ เพราะม็เกาะเล็กเกาะน*'อยทีไม่มีคนอาศไอย่มาก 

พวกเราต่างก็เตรียมเบ็ดและสายเชือกไว้พรอมอยู่เสมอ ส่วนเหล่า เบียร์ และบหรี่น'น 

ทางเรือแบ่งขายในราคาถูก ของเหล่านึ่ไค้รบการยกเวนภาษํ, การขายให้ลกเรือทกคนได้ส่วนแบ่ง 

เท่าอินหมดเฉลี่ยตามจำนวนของ ทามปกติพวกเราชาวเรือเบีนพวกที่ดื่มจด ด"งน่นเหล่าและเบียร์ 

ทีพวกเราได้รบจึงเรียบวุธไปภายในไม่เกิน ๓ วน. จำไค้ว"นที ๑๕ ธนวาคม ๒๔๘๔ ผ้เข็ยนเร่ 

เขาไปมองดูในทองชองตนหน ส. ซงอยู่ติดอิน พบว่าขํงมฌึยร์เหลืออยู่อีกประมาณกว่ๅครี่งโบล 

ตนหน ส. บอกว่าเนยร็๋จำนวนนจะเลืบไว้ฉลองคนคริสต์มาส แน่ละถาถงโอกาสาบั้าจะไม่ลื 



๑๒ 

ใครบนเรอมเบยรเหลออยูเลยยก!,วนตนหน ส. แต่ผ้เดืยว การฉลองค?สตมาสคงจะโสภา0ยาง 

มากถาเรามเบยร็๋รบประทาน ระหวางอย่ในคกวนหน็งใกล้ ๆ วนปลดปลอยผูเขยนยงไดกระซึ่ค 

ถามตนหน ส. ถามถงเบืยร็๋จำนวนน็ ตนทน ส. บอกวาจะไว้ฌดฉลองความอสรภาพของเรา 

เพยง ๒ คน (อย่างนอยคนละ ๓ ขวค) บนเรอ “นางเสืองนาวา,’ ขณะน1นเมืออยู่ในคุกถาครง 

ใคพ'วกเรา'นึกถึงอาหาร'หรึอเครื่องดื่มเมื่อ1ไคก็คาม ร้สึกความสขวบหนึ่งไค้บงเกคขนในร่างกาย 

ของเราโคยทนที ระหว่างที่ถกควบคุมขืงอย่ในคกน5นผ้เขียนเคยผนว่าไค้กลบไปใช้ความสุขบ่อย 

กรงบนเรือ “นางเสืองนาวา,, และนึกเสมอว่าฅองได้คืนกลบไปอยู่อีก แค้ความผ่นเบ่นอนลม 

ละลายเพราะผ้เขียนไม่มืโอกาสเห็นเรือลำนอีกเลย 

ระหว่างที่จอคอย่นน เรือ “ศรีสุนทรนาวา,, มีนายเรือคนไทยประจำอยู่ ๒ ทาน คือ 

น.ฅ. หลวงสว่สคิเคชไพศาล เบนคนหนที่ ๒ (ท่านผนึ่ได้ถึงแก่กรรมล่าสุคเมือปลายเดือน มกราคม 

ศก'น) อีกท่านหนึงคือ ร.ค. พิชืย สาริกบคร ร.น. เบนค้นหนท่ ๓ (ท่านผ้นึ่ได้ถึงแก่กรรมใน 

หนาทีบน “ร.ล. สมุย,,) เรือลำน้บรรทุกกระสอบบ่านเพื่อบรรจุรท้วสารมาเค็มระวางเรือ จาก 

“กลก่ค้คา,, เมือเรือผ่านเกาะสิงคโปร์ก็ถกทางการอำกฤษนำมาจอคที่งสมออย่ไม่ไกลจากเรือ “นาง 

เสืองนาวา,, ส่วนเรือ “เทพสครืนาวา,, มีนายเรือไทยประจำอยู่' ๒ ท่าน คือ หลวงนาวาสวิสคิ- 

ก'าร เบนค้นหนที ๒ (บจ'จุบนํไค้ถึงแก่กรรมแล้ว) อีกท่านหนึ่ง ร.ค. “บุญนำ,, (บจ-จุบน ‘ ‘นาวิน,,) 

ประภากร ร.น. เบนค้น,หนที ๓ ในเที่ยวเรือนึ่มืคุณไ1] นิรคคพํนธ์ โคยสารไปกบเรือจากกรงเทพๆ 

ในฐานะคำแทนบริษทไทยนิยม จำกค ไปหาซอแบ่งสาลีที่ออสเครเลีย ขากลีบบรรทุกแบ่งสาลี 

มาเค็มลำเรือ แถมยงมีแกะหลาย รอยคำขีงไวิชนใต้คาคพ้า ขณะเมือเรือกำลีงม1งเขำเมืองไทยอย่ 

ใน เขฅน่านนาของสิงคโปร์ ก็ถูกทางการย์ง์กฤษร์บนำมาท่งสมอใกล้ ๆ กบเรือ “ศรีสนทรนาวา” 

การมาของเร่อสองลำสํง์กล่าวมาแล่,วน สร่างความดใจอย่างมากแล่ตนหน ส. ของเรา 

เพราะท่านจะได้มโอกาสพบล่บสหายร่วมสำน่กเดยวก'น และจบบการศึกษาออกมาเบนนาย 

ทหารรุ่นเดยวก'บดวอ ในเวลาไร่เรียกนปรากฏมีเรือ รีคง ซงชกธงไทยและมีลกเรือคนไทย 

ส่วนมาก ได้เข่ามาจอดทํ้งสมอร่วมสมทบอยู่ควย 

ระหว่างการรอคอยโดยนง ๆ นอน ๆ อยู่บนเรืออย่างเบอท;น่ายเพราะเขาท่ามขนบก 

พวกเราจึงใช้เวลาเตรียมบรรจุกระ!•ปา1•คิทท'1'3บรรจุขอ'3ทุกอย'1'3ทีคิดก่''วิ*!■อ'1ไปไค้และอีกกระเปา 



ในวาระสคทายทีพวกเราคอยมายาวนานก็ไค้มาถึง ในวนน1นเบนวนที่ ๑๖ ธนวาคม 

๒๔๘๔ คอนเย็นประมาณ ๑๗ นาฬิกา พวกที่ไค้รบประทานอาหารแล1วก็นืงพํกผ่อนกุยกน ปางก็ 

เล่นหมากรุกอยู่บนคาคพา สำหรบผู้เขียนนำอ่านหนำสีออย่ในหำ)ง ตนหน ส. ได้ตะโกนดงเขา 

ไปในหองผูเขยนวา คอมปราโดร์มืเรือมา,, คามหนำท้ของผ้เขียนที่ค่องค้คตํอส่งภาษาถามผ้ที่ 

มาฅคฅ่อบนเรือ เมือวิงออกไปคอยที่บนไค เหนเรือยนต์ขนาคใหญ่ชำธงของตำรวจนำองกฤษ 

วิงมุ่งใกล้ครงเขามายงเรือของเรา มองลงไปในเรือไม่เห็นใครนอกจากนายที่ายและกะลาสีเพียง ๒ 

คน เมือเรืออยู่ในระยะประมาณ ๕0 เมคร จึงเห็นตำรวจพีนเมืองประมาณ ๗-๘ นาย ออกมา 

ยืนเรียงแถวให้ปรากฏและมีนายตำรวจอ,งกฤษหนงนายพกบนสนเบนหวหนา เมื่อเรือกำส่งเพียบ 

และเบนเวลาเคียวกนที่พวกตำรวจเหล่ๅนรืบวงขนบนไค พรอมที่งกระชากลึงลกเลื่อนขนสำกล่อง 

ผานหนาผู้เขียนแยกยายกนไปกุมเชิงอยู่หลายจุค อๅที่ ในห1องเครือง บนสะพานเค้นเรือ คลอค 

จนหองหวเรือซงลูกเรืออยู่กํนเบนส่วนใหญ่ กบที่ที่ายเรือที่ว ๆ ไปหมค ในระยะคิค ๆ กนน3น 

นายตำรวจชาค้องกฤษก็คามขนมา เมื่อผู้เขียนถามความประสงค์แล่วิก็นํๅเขาขนไปพบกบกุณหลวง 

เคชดำรง ซงมีหองพกอยู่บนคาคพีาชํ้นบนชนเคียวกํนํกบห้องและสะพานเค้นเรือ เมื่อเขาถามถึง 

จำนวนลูกเรือคนไทยผู้เขียนก็คอบเขาไป และเขา'ขอปญ่ขีรายชื่อสกเรือ ผ้เขียนจึงคองว็งลงมาที่หำง 

ผู้เขียนนำบญขีกลบขนไปให้เขาคามที่คองการ นายเรือของเราส่งให้พวกเราเก็บของโคยให้เวลา 

พวกเราเพียง ๑๐ นาที เมื่อเรียบรอยแล่วให้ลงไปคอยอย่ในเรือยนต์ เพื่อนำขีนไปควบกุมบนบก 

ขณะนนลูกเรือส่วนมากมายืนออกนทีบนไคทางขีนหองนายเรือเพื่อทราบเรื่องราว ผู้เขียนจึงคะโกน 

ลงมาบอกให้พวกเขาทราบแส่วค่างแยกยายวิงไปเก็บของ ขณะเคียวกนตำรวจที่ยืนอย่ใกล้ กุ บนไค 

ทอคลงไปสูเรือยนต์ก็คอยคะคอกผลกไสคอนพวกเราที่ยืนล่งเลเค้ กุ ล่ง กุ ให้รีบลงไป 

ผู้เขยนจำได้วำกอนลงจากเรือได้หนไปคูตนทน ส. เห็นที่านไม่สวมหมวกแก๊ปที่มื่ 

ตราของบริษทติดอยูหนาหมวก ด่งเช่นหมวกของนายทหารเรือของเราท"วไป ผเขยนไม่เกย 



ซี) 

รบรา1ชก!รทหารเร้อแต่น'ใจรก จงออกปากขอจากท่านและทานก็อนุญาต ผู้เขียนก็รีมวงกลบไป 

กวามาสวม พรีอมV^หอบขาวของเครื่องใช้แถมมึบุหรี่กระปองลงไปคอยยยู่ในเรือยนฅ์ พวกเรา 

พีหอบหวกระเปาเคินทางใบใหญ่กะเร่อกะร่าเพื่อนำคิคคำลงมาควยนน นายตำรวจเห็นเขาก็บอก 

พวกเราว่าของชนใหญ่ไม่ฅองหอบเอาไปหนํกแรงคอก เขาจะส่งตำรวจมาจคการนำไปส่งให้ท้หล้ง 

ควรเอาไปเท่าทึจำเบนใช้เพียงหนึ่งคืนเท่ๅนํ้น ของพวกเราทงไว้อย่บนเรือโคยหวงให้เขาส่ง 

ฅามไปพีหลงนไฟรากฎว่าพวกเราไม่เกยไค้เห็นมำอีกเลย ทราบพีหลงว่าบางคนขณะนึ่ไเกำลํงทำ 

ธุรกิจส่วนคำอยู่ในหองนา พอโผล่ออกมาตำรวจก็คอนไล่ลงเรือไค้เสอผาฅคฅวเพียงซุคเคืยวเท่าพี 

ใส่อยู่เท่านํน ขณะพีลูกเรือคนสุคทำยถกตำรวจพียึนนบจำนวนคนอย่เช้งบ่นไคถีบคม่าลงมากองอยู่ 

กลางหมู่พวกเราแลว นายตำรวจฝรีงหวหนำก็เบานกหวีคเรียกพวกเขากลบลงเรือยนต์ เหลือเผา 

อยู่บนเรือ ๒ นาย ใน'ขณะเดย'วกํนํนึ่1น ตนทน ส. บอกพวกเรายืนขนคำนบลาธงไตรรงค 

กล่าวคำร่อง เ‘ไชโย” ๓ ครง แด่เรือ “นางเสองนาวา,, เมอเรือยนตเริมเดินเครืองผละออก 

จากเรือใหญ่ ตนทน ส. อกนไเแหละเบ็นํผู้ขีนด่นรีองเพลงของพระบิดาของราชนาวีไทย เมอ 

ท่านรีองขน “หะเบสสมอพล่น,, พวกเราก็ร่องริบพรอมกนทุกคนหมด และตามด2,วยเพลงเดินหนา 

และเมอท่านนำขน “เบิดมาท่งท่” พวกเราก็รี,องขนตามอกพรีอมก0น ผู้เขียนเหลยวไปมองหนำ 

ลูกเรือโดยรอบ ๆ หลายคนท่เดิยวเห็นมืนํ้าตาคลออยู่ในเบา พวกตำรวจทควบคุมก็เปลยนสหนำ 

จาก “จ,องถมงท่ง” ไปเบนความแปลกใจในความพรีอมเพรืยงสาม0คคของพวกเรา บิจจุบ่น 

ผู้เขียนนํกถงเหตุการณนขีนมาเมอใดก็อดจะเวนช้นชมก0บใบหนำของต2นหน ส. ขณะรองเพลง 

นำ ใบหนำของท่านยืมบิด ๆ ซงยํงดิดตาอยู่ ใบหนำ'นํไคแสดงเนำของการเบนผู้'นำอยาง 

สมเก็ยรดิเมอ ๓๕ บก่อนโน์น่ได้เบนอย่างด 

พื๋อเรือยนต์ส่งพวกเราขนที่ท่าเรือท่ถนน เคปเปล แลว พวกเขาก็ทํอนให้พวกเราขนรถ 

บรรทุกนำโทษโคยบดมิคชิด ที่นอกประดูทำยรถมีตำรวจน'งคุมไปควย จำได้รถพาพวกเราไปที่ 

โรงพำกลางฅํง๎อยู่ถนน “เช้าทบริดจ์” ก่อนพวกเราจะถูกพาเขาห่อึงขัง ตำรวจดะคอกให้พวกเรา 

วางห่อสีงขธงและกระเท่าเสิอผ่ากองไว้ขัางนอกห,อง 

ทำงขังในท่องโรงพำนอยู่บนช1น ๒ ใหญ่พอดจุคนไถ้ท่องละยี่สิบถึงยี่สิบท่าคน ผ้เขียน 

อยู่รวมก'บดนหน ส. ในท่องมีรวม ๒๔ คน พวกเราไม่มีใครหลบเพราะเบนครงแรกในชีวิดที่ 



เขาหองขง และเบนธรรมคาอยู่เอง1ทีไหนๆ ท^วไปหมคขนชื่อว่าโรงพํกแลวก็คลายกนหมด อากาศ 

ไม่พอแถมยงมกสินสาบของพวกเรากก็นองผสมก\]กสึนฎุจุจุๅระ แสะบสสาวะแต้ว ก็เรียกว,'า “ไม, 

โสภา เลย ในคืนนนประมาณ เธ1๑ นาฬิกา ไค้ยินเสียงไซเรนคืงคืง'วาน'ที่วเมืองสิงคโปร์ เฉพาะ 

อนทตํงอยูบน'หลงคา'โรงพกิที่พ'วกเรากูกคุมขงอย่น็เบีคเสียงคืงสนีนแสบรหยย่างม'าก ไฟทุกควงก 

บคลง ทงพวกเราให้นงกอตเข่าอยู่!นความมืต คอยพีงเสียงของลกระเบิคจะตกกี่ลก ใกล้หรือไกล 

และประมาณครึงชรีโมงผ่านไป ส่ญญาณปลอดภํยคืฌดคํง์ขนโคยไม่มีเสยงเครึ๋องบนไค้ยนเลย 

คนแรกในโรงพกฅามธรรมเนียม พวกเราก็ตองอที่คเลือคให้พวกตวเรือคซึ่งมีมากที่สค เรานึกชม 

อยูในใจว่าสิงคโปรนคือย่อย่างหนงทีไม่มียุง ในขณะน8นไม่งไแราฅ็องเจอทพของฝูงยุงฝูงเรือค 

หลงสญญาณปลอดภยคืงขนไฟพาทืวโรงฟกก็เบิ1คขนคืงเคืม บางคนก็ไม่หลบเลยคลอคคืนเนื่องจาก 

ใฟพาเบคสวาง แถมยงตองน,งอยู่ในท่าเคียวผจญกบกลืนสาบ ซึ่งพวกเราไม่เคยประสบมๅในอคืต 

ริงเชาพวกเรามีหนาตาแสคงว่าอิดโรยกนทกคน เมื่อเวลาอึงสายขนพวกเราต่างแสคง 

กิริยากระวนกระวายควยความห้ว บางคนยงไม่ไค้รบประทานขำวเย็นตํ้งแต่ฤกจุบต่ๅบนเรือใหญ่ 

เมือผู้เขียนถามถึงอาหารที่จะ1ห้พวกเราว่าเมื่อไรจะมา เขาเพียงบอกสน ๆ เบนภาษาพีนเมืองว่า 

น์นคื - นนค แปลว่า “ประเที่ยว - ประเที่ยว,’ พอประมาณเกานาฬิกาก็มืคนมาขนของของ 

พวกเราที่กองอยู่นอกห่องขํงไป ทราบว่าต่อมาเขาเอาไปคืนคที่กองสนติบาลสิงคโปร์ กระเปาที่ 

บิดกุญแจถูกง'คออกเสียหาย เช่าของที่มืค่า อาที่เช่น เงินทอง เสีอผ่ๅคื ๆ ของคนบางคนถกยึค 

เอาไป 

เวลาประมาณสิบนาฬิกาพวกเราถูกตอนขนรถชนีคเติม ผู้เขียนกระโคคออกจากห2องขํงิ 

รืบลงมาช่างล่างเพราะคิคว่าอยากจะหาที่น่งตอนหนีา (คิดว่าเบนรถบ4สมีที่นีงคลายรถทวร์) เพีอ 

จะได้ชมวิวและคูบห้นเรือนว่าถูกระเบิดเสียหายเพียงใด แต่ก็ผิคหวง พวกตำรวจต่อนเราขนรถ 

กนหนื่งจไค้ประมาณนีงเบียด ๆ กไเมืที่นีงสองฟากหนหนีาชนกนไม่เกิน ๑๔ คน ไม่รวมตำรๅจุ 

พลขบและตำรวจที่คมรถ เมื่อรถมาถึงกองตำรวจสนต็บาลของเขาซึ่งตงอย่ใกล้' ๆ กบท่าเรือ 

"คสิฟฟอริค,, ณ ที่กองตำรวจสนติบาลแห่งน้ พวกเราไค้มารวมพบพวกเคืยวกนอยางมากหสาย 

ทุกคนรวมคนไทยบนเรือ “ครึสุนทรนาวา,, กบ “เทพสตรีนาวา” และคนไทยที่ถูกจุบมาจากที่ 

ต่าง ๆ ในสิงคโปร์และถูกแยกขํงไว้ที่สถานีตำรวจหลายแห่ง ในที่สุคถึถกพามาที่นื่เพอทํๅประว่ที่ไว้ 

ตนหน ส. นน แสดงความบี,ติยินด็เบนพิเศษ เพราะที่านมืโอกาสพบคืบสองสบายริกของท่าน 



๑๖ 

พวกเราถกบำค้บให้เรียงหนึ่งเดินผ่านเจำหนำท่จากห่องนใปห่องโนน ถูกคนคำอยาง 

สะเอียด ถามถึงอาย นามพ่อแม่ และสถานที่เกิด ถูกพิมพ์ลายมือ ขอค ร63๓3ก 031x1 

ของเรา เบคตูว่าหนำตาตรงกบรปที่ติคอย่หรีอไม่ เขากรอกรายละเอียดที่สอบถามเราลงในแบบ 

ฟ่อรีมของเขา และเอาแผ่นสำกะสิขนาคหนึ่งนึ่วครึ่ง ส,เหลี่ยมจฅุรํสมีเบอร์เจาะรู โคยผูกคาย 

เชือกบานให้เราเพื่อเบนเครื่องหมายประจำต่วของเรา แลวฅ*อนพวกเราที่เสร็จแลวไปรออยู่ในรถ 

ที่มืรูปร่างเหมือนเดิม ดึอ รถบรรทกนกโทษ ขณะคอยจำนวนคนให้เต็มค้นรถ ผู้เขียนส่งภาษา 

พื่นเมืองถามตำรวจที่คุมอย่ที่รถว่าจะเอาพวกเราไปที่ไหน เขาฅอบอย่างหวนๆ คำเคียวว่า*1*11” 

แปลว่า “คุก,, ผู้เขียนเคยขนเที่ยวในสิงคโปร์ก่อนหนำนึ่หลายครึ่งหลายครา มีความชาชองพอ 

สมควรพอจะทราบว่าที่ไหนมีอะไรคี ๆ ซึ่งพวกเราชาวเรือตามธรรมเนียมค้องเสาะหาเพื่อระบาย 

อารมณ์ค้นเคร่งเครียคมาในทะเล จึงทราบคีว่าในสิงคโปร์มีคุกอยู่ ๒ แห่ง คือ คุก “เฮำทแทรม,, 

กบคุก “ชงฮ,, และที่คุก “ชำ!!,, นึ่ พวกญี่บ่นที่ถูกจบก่อน,หนำเราต็งแด่วนที่ ๘ ธนวาคม 

๒๔๘๔ อยู่ในที่นึ่ ทีนึ่จะพูคถึงหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนแผ่นสำกะสิ สำหรบของผู้เขียนผูกติด 

ไว้ที่ขอมือ หลงจากไค้รบใหม่ ๆ จำไค้คล,บคลำยคลบคลาว่าเบนเลขหมายพ้นรอยกว่า และ 

ก็แปลกใจว่าพวกเรามีเพียงร่อยกว่าคนเท่านน เหตุใคเลขหมายประจำตำของผู้เขียนจึงเบนพ้น 

ไค้สอบถามตำรวจใต้ความ'ว่าต1งตนแต่ ๑-๒-๓ เพีมขีนเรื่อยไปจากจำนวนเชลยทุกชาติมี เยอรมน 

อิตาลี และญี่บ่น และเมื่อรถบรรทุกนกโทษครบจำนวนคนก็เคลื่อนท่ออกจากบริเวณกอง 

ตำรวจสนติบาล พาพวกเราไปส่งย์งคุก “ เฮำทแทรม ” เมื่อประตูแรกเบคออกรบพวก 

เรา ตำรวจ,ที่นำพวกเราเขาไปก็พูดอะไร,ไม่ทราบกบผู้คุม หส่ง'จาก'นั้นประตู1ใหญ่ก็ถกบคลง พวก 

เราถูกบ่งค้บให้เรียงแถวเรียง ๒ เดินผ่านเขำไปในประตูที่ ๒ และที่ ๓ ตามลำคบ จำไค้เขาพา 

พวกเรามานำเรียง ๔ แออคอยู่ในช่องทางเดินของตึกคุมขำหส่งหนึ่งเบนที่คุมขํงนักโทษผู้ตองหา 

กำลำรอการตคสิน เราเห็นนกโทษนึ่งอยู่ในห่องขำสองฟากขางตึก ชูหนำจองคพวกเราซึ่งต่างส่ง 

เลียงอึงมี ผัเขียนเบ่คกระ ปองบุหรี่เอาบุหริเที่ยวแจกพวกเรา'จน'ท่ว และทำทายฅนที่รีจกเกน ใน 

ขณะน1นคิคอย่ว่าคงหาซอไค้ใหม่ในคุก ต่อมาหนึ่งเดือนให้หลำ ผู้เขียนนึกถึงบุหรี่ที่เอาไปแจกนึ่ 

ท่ใรก็เกิคความเลียคายอย่างยง เพราะในตอนนั้นผู้เขียนตองเที่ยวมองหากนบุหรี่ที่เขาที่งแลวเอา 

มาคลี่กระคาษออกสบ,ท่าคส่ายกบดูดกญช'า ซึ่งจะขอเล่าในตอนต่อไป 



ประมาณร่วมบ่าย ๑๔.๐0 นาฬิกา พวกเราถูกฅอนไปย์งฅึกหลํงหนึ่งแฅ่ก็ถกฅอนยอน 

กลบมาทฅกมซอว่า ทก 0 หรือแคน ว ฅึกทไปหยุคอย่ก่อนนึ่นเล็ก เขาใจว่าผ้คุมคงเหนว่า 

คงไมพอก่บ่จำนวนของพวกเรา คอยอยูบริเวณสนามของคึก ‘V’ ค็วยกวามหิวสืกคร่ก็มีอาหาร 

มอแรกในคุกมาให อาหารถกใส่ในชามอะลูมีเนึ่ยมรปเหมือนฝาบๅครพระแค่เล็กฤว่ๅ เบนรป 

กรวยเสนผาคูนยกลางคานบนประมาณ ๑® นว คำนล่าง ๕ นึ่ว สงประมาณ ๓นึ่ว หนา - มีฝาบิ1ค 
๒ ข ๘ 

พวกเราตองเขาแถวเรียงสีเคินเคัไปรบจุากนก1ทบที่ควกออกจุๅกเข่ง11,จุกพวกเราคนละกย่อง เมื่อ 

เบ็ดฝาพบขาวแคงอยู่ประมาณ ๑ กำมือ มีขนมบ่งหนึ่งเสยวหนาหนึ่งนึ่วยๅวสนึ่วมีคักโขมผ■ด้นๅม่น 

เปล่าสกหยิบมือแถมควยปลาทูเค็มเล็กหนึ่งคิว พวกเราค่างคนค่างลงมือกินอาหารมื่อแรกในคุกนึ่ 

ควยความหิว และเชีอว่าอาหารมื่อค่อไปคงจุะดีและมีจำนวนมากกว่านึ่ เพราะวนนึ่อาจุจุะฉุกละทุก 

ทางเรือนจำคงจุดหาอะไรเห้ไม่ทน เมื่อทานอาหารเรียบรอยแลวผ้คมก็ออกคํๅคังให้พวกเวๆรีบทำ 

กิจธุระส่วนฅว (ลางหน*าฅาถ่ายทุกข์) ให้เรียบรอยเพราะจุะนำเข่าหองข่ง ฅอนนนเวลาม่าย 

สามโมงกว่า ๆ ใกล้สีโมงเย็นเข่าไปแลว พวกเราถูกบ่'งก''บให้ยืนเข่าแถวเรียงสี่อย่บนสนามหผูา 

รวมบ่งพระภกษุ ๔ รูป ขณะ'นน์สำ'นกอยู่ ๒ วคในสิงคโปร์ คือ ว''คสว่างอารมณ์ ก''บ วดบ่าเลไลย์ 

เบนภาพน่าสลดใจุทีเห็นพระภิกษุบ่ง ๔ รูป บ่'องมาร''บเคราะห์กรรมร่วมก''บพวกเรา แค่ทำอย่างไร 

ได้เพราะเบนสงคราม หวังว่าท่านผู้อ่านทํง์หลายคงไม่อยากปรารถนาเห็นภาพเข่นนึ่ พวกเราเข่น 

เดียวกนไม่อยากให้ภาพเข่นนึ่เกิคฃนอีก ไม่ว่าจะเบนที่ไหน ๆ ระหว่างอย่ในแถวพวกเราจุะวิง 

แคกออกจากแถวไม่ได้ มืผู้คุมพนเมืองสวมเครื่องแบบทาก กางเกงขาสนเสิอนอกคอบ่ดคิคกระคฺบ 

๕ เม็ด ถือกระบองเบนอาวุธ ส่วนผู้คุมฝร่งสวมกางเกงขายาวเสํ้อนอกสีชาวคอบิ1ค กระคุม ^ เมือ 

พกอาวุธบ่นสนสวมหมวกกะโล่ คอยคุให้ยืนนึ่งๆ เมื่อผู้ช่วยผู้บ่งคับการเรือนจำได้นบจำนวนพวก 

เราครบแลว ผู้คุมจึงบอกเลิกแถว 

พวกเราถูกบงคบให้เขาอยู่ เนท่อง ๆ ละ ๓ คน เมื่อผู้คุมมาบ่คประทูล่น(ๅญแจุเสียงคิ'ง 

กริก พวกเราก็ทอดอาลยเพราะนบฅํ้งแค่นึ่ไป พวกเราก็เรียกคัวเองว่า “น*กโทษเค็มคัน” หคัง 

จากทอดอาคัยให้คับคัวเองนานพอสมควร พวกเราทั้งสามก็เรีมสำรวจสภาพชองหองชงของ17.1 

หองชงนึ่แคบนธนเบียด ๆ คัน คนคัวโฅจะนอนได้ ๒ คนพอดีส่วนอีกคนหนึ่งตองนอนปลๅยเบ่'1 

ความยาวของหอง ขนาดยาวพอให้คนหนึ่งนอนเหยียดเท่าตามสบาย อีกคนหนึ่งบ่าสงจุะคั0งนอน 



๑๘ 

ปลายเทาเอ'าเทาพาคบานประค หรือมิฉะนนค่องขคงอคำเบีนก้งแหว้!ทีเคียว หํอง'ขงก'วาง ๑.๕เมฅร 

สงประมาณ ๔ เมฅร มิทางระบายอากาศขางบนขนาคเล็ก ๒ ขาง พื่นทองลาคซีเมนฅเกล็ยง 

ประคูทำควย,ไม้แคแน่น,หนา เมือบีคประคแลำแสงสว่างภายในหองมินว้)ย พอฅกเวลาก่อน ๑๗.๐๐ 

นาฬิกาเล็กน์อย ก็แทบมองไม่เห็นมือของเราเอง ในห์องมีก่งส่งกะสีอย่ ๒ ใบ ๆ หนึ่งบรรจุนา 

คีม อีกหนึ่งใบสำหรบใส่บีสลาวะและอจจาระ เมือประคถกบีคแลำไม่นานผ้คมจะเอากระคาษฟาง 

ขนาคกว่าง ๔ นึ่ว ยาว ๖ นึ่ว ประมาณจำนวนไม่เกิน ๔ แผ่น สอคเขามาระหว่างซ่องบาน 

ประคูกบพื่นซีเมนค์ให้พวกเราสำหร"บเมือเกิคทีองเสียในเวลากลางคีน คอนค่อมาผู้เขียน(รูปร่างสง) 

ค่องหาเพื่อนร่วมหํองทีมิร่างกายเล็กและเค็ยมาอย่รวมกน และไม่คนออกมาก่ายทุกข์ในคอนคีกควย 

เพราะไม่อย่างนไเพวกเราฅองนอนคมกล็นอ"นไม่โสภาของพวกเราเองไปคลอคคีน ส่วนกระคาษ 

ฟางทึไค้รบแจกนึ่นพวกเราเอาเก็บไว้มวนยาวเบนกระคาษชคคีคไฟสำหรบสบกญชา (บหรื) จาก 

บองโคยจะขอเล่าในโอกาสค่อไป 

เชำวนร่งขีนคอนเชามิคคนาฬิกาเห็นว่าก่อนเวลาหกโมงสกสิบนาที พวกเราถกค่อน 

ออกจากห2องเร่งให้ออกไปเขำแถวในสนามหญำอีก แรก ๆ พวกเราไมชนกบคํ'•เล็งถกผล่กล่มกลงลง 

ในสนามเพื่อรีบเขาแถวให้เสร็จ ๆ ประมาณหกนาฬิกากวา ๆ ทุกวนจนกระทงปล่อยออก คอน 

เชำผ้ช่วยผู้บงคบการเรือนจำมาน์ไ.!จำนวน และอีกครีงหนึ่งก่อนเขาคมข'งเวลาประมาณก่อนสิบหก 

นาฬิกาเขาจะมานบอีก สำหรบคนไทยแรกๆ พื่งไม่เขำใจคำสำของผู้ทุมชาคีย์งกฤษนึ่ที่คะโกนว่า 

‘Vล11102 แปลว่า “เรียง ๔” กบอีกคำว่า “จเรณเรร” แปลวา “เลิกแถว” พวกเราจึง 

สอนผ่คุมเบนคำ’ไทย และค่อมาเขาใช้ออกคำส่งเบนภาษาไทยสองคำนึ่จนกระทีงว่นปล่อย 

ผ้คมของเรา ๒ นาย ทีมาทุมพวกเราเบนประจำนึ่น กนหนึ่งผอมสงอายุประมาณ 

เกือบ ๔๐ บ พื่นหลอมิระเบียบและค พวกเราฅํ้งชื่อ'ว่า “นายหลอ,, อีกนายหนึ่งย์วนมิอายุ 

ประมาณเกือบ ๕๐ บี ใจดีกว่าคนแรก พวกเราคงชื่อว่า “นายอวน,, 

เมือบอกเลิกแถวหล่งจากครวจนบจำนวนพวกเรานกโทษเรียบรอยแลว พวกเราก็รีบ 

วึงไปก่ายทุกข์ทีพยายามอคกล็นเก็บไว้คงแค่เย็นวานนึ่ พรอมท1งอาบนาซว้าเสอผำเบีนจะละหวน 

ขอชมทุกสิงคโปร์อย่อย่างหนึ่งในเชื่องนาอาบนากิน เบีคก็อกใช้อย่างเค็มที่ไค้อย่างเสรี เมือเวลา 

เจ็คนาฬิกาผู้ทุม'จะเรียก'พวกเรานาเร์ยงสิแพื่อ'รบ,อาหาร ในเวลานพวกเราจะทุยก่นหรือหยอกล่อ 



๑ '๙ 

เล่นกนไค้ผ้คุมไม่เครงครค แสวเค้นไปรบเอาชามเปล่าจากนนก็เคินค้อ!ปทึ^กำเฑษพนเมองยน 

อย่ขางถงฃาวค้ม เขาค้กให้พวกเรากนละหนึ่งชอนทํพพีใหญ่ เมือรไ]มาแลวพว™รายน๓ ๆ กง ใ 

คอยอย่นึกว่าเขาคงจ่ายกไ]ขาวอีก แค้กถกไล่เร่งให้ไปกินเสี™พราะ]’ขาค0งร™กบชามเบ่ลา!บ่^ 

อาหารมือกลางวนค้อไป ขาวคมเบนปลายขาวแคงคมปนบ่ลายขาวขาว!™ลล™คม พ ^ปีภาย 

หลงคงชื่ออย่างสวยหรว่า “โจ๊กราชวงศ์,, ในบางคร่งโคนขาวคมมืกลนเหม,แอูค เราจงเปลย4แ 

ชื่อจาก “โจ๊กราชวงศ์,, เบน “โจ๊กรากหมา,, 

เมือเสร็จอาหารเซา'พวกเรากเค้นออกกำลงกายไป'คา,ยรอ,ออ'ร]’,ว'ณกาหนคคุ*16! อางเฅน 

และประคเคย ๆ จะมีผ้คุมพนเมืองยืนขวาง1ม่ให้พวกเราผ่ามลาแคนเชำไบ่!นแคนอน ทว 1บภาย 

หล่งว่าในคุกนึ่มืแคนอยู่ 8, 0, I) และ ธ รวม ๕ แคม 

พอถึงเวลาระหว่าง ๑๐.๐๐-๑อ.๓๐ นาฬิกา อาหารกลางวนจะถกนามาโคยมก^อ 

พวกเรามีพวกที่เบนไทยอิสลามอย่จ๊านวนประมาณ ๒๐ คน ทางการเรือนจ่าเขาวคอาหารพเกษ 

แป!ๆ'ซาโเพวกเราต่างหาก แตดปริมาสเอา'หารกเทากนเพปงเปลยนชากหมูเบนเน®^คานน ฟิาVIรบ 

ข่าวตไ)ฅอนเข่าน่น'ทุ:'1คนตอ-ง:กินเหมือนกัน'หมด 

เมื่อทานอาหารกลาง'วนเลร็จเรียบ'ร่อ์เยา!ะถูกกัอนแข่า,ข์ง้อยู่,ใ.นคุกอีก ตอนนเขายอมให้ 

เข่าไปอยู่ในหองๆ ละทคนก็ไค้ บ่อยคราท?งู้เขียนเขาไปรวมอยู่ในหองของตนหน ส. ทั้งนเพอ 

ดฺผมอการเล่นไพ่บริดจ์ของท่านไนพวกรุ่นเตยวกน ทราบว่าผมีอเล่นเกมไพ่บริดจ์ของท่านจัด 

อยู่ในกลุ่มแนวหนาท่เขียว 

พอไค้เวลาระหวาง ๑๒.๓๐-*๑๓.0๐ น. เขาจะปลอยพวกเราออกมาสวนมากทวกเรอ 

วิะข่บกล่มคุยกนเบน'พวก ๆ โดยอย่ก่นเฉพาะพวก,ทีมี'วัยวุฒิและ:มีอุป'นิ1สย'คู,กคอกัน แท่ทุกคนไม่ 

เคยคงตวเ'บ่นท่ท่รู'ทะเลาะ1วิว'าทซึ่'งกนและ!กิน!.ลย เมื่อรวมฅวกันรู้สึกว่ารักใคร่กนดี ส่วนมากพวก 

เราตอนบ่ายก่อนเวลารับปวะคาน®านารระหร่าง *๔-๐0“®5ว๓0 น- ชะเล่นหมากรุกเบนส่วนใหญ่ 

โคยขโมยด้ามไม้กวาด (ซึ่งไม่ใช่ไม้ไผ่) เอามาขวนเละแกะเบนกัวหมากรุก ทั้งหมคมีไม่ท่ากว่า 

๕ ก7ะคาน พวกเราที่ไม่เล่นต่างก็จับกลุ่มกันเชียร์พรรคพวกที่ฅัวชอบ เฉพาะไม้กวาดที่เบ็นกัาม 

ไม้ไผ่ พวกเรา ชอบขโมย เอามาตัด กัดแปลง เบนบ่อง ดูดกญชาใส่นา เวลาดูด เสียงกัง ครอกๆ ดีน"ก 



๒อ 

บองนีพวกเราใช้ใบยาบุหรี่ซึ่งเก็บไว้เมื่อแกะกระคาษออฦก็จว้าเพียงหยิบมือนิคเคียวสูบ (ในคุกไม, 

มืกญชา) เบนว้ธีเคียวที่พวกเรพสามารถประหยคและสบไค้ทํวจำนวนคนมาก ๆ เจำฃ&งจะนำเอา 

บองนค้คควเขที่ออกหองขงิ เพราะถที่ที่งไว้โอกาสที่จะเปล็ยนเจที่ฃองค่องเกิคมีขนโคยง่าย พูคถึง 

ไฟจุคบุหริส่วนมากพวกเราไค้จากกระคาษฟาง เพราะสะควกมากที่จะเบาออกแรงให้เกคเปลวไฟ 

ไค้ (ท่านผู้อ่านคงเคยเห็นคนสบยาแคงโคยเบาไฟให้เกิคจากกระคาษฟ่างที่ม่วนยาวขนาคเท่ากบ 

หลอคคูคกาแฟเย็น) ของอีกชนิคหนึ่งที่พวกเราชอบขโมย คือ กระสอบถพีนซเมนฅ์ พวกเรา 

เอามาแลำชว้าเสนมีนออกเอามาควนยาวแลวจคไฟไว้ ใครฅองการฅ่อไฟ่ก็มารบบริการไค้ฟรี พูค 

ถึงเวลาทานอาหารเย็น พอไค้เวลาประมาณ ๑๔.๐0-๑๔.๓๐ น. พวกเราจะถกเรียกมาเขที่แถว 

เรียง ๔ เค้นออกไปรีบแจกอาหาร และมือเย็นนึ่จะเหมือนกบมือกลางวัน เพียงแค่เปลี่ยนปลาทู 

เค็มเบนกอนหม (ส่วนมากเบนมน) และเน้อ (ส่วนมากมีแค่พืงผืค) ที่งเนึ่อและหมจะค่มีใส่เกลอ 

ขนาคกวาง'หนา ๑ นึ่ว ยาว ๒ นึ่ว 

ไค้เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. จะถูกเรียกมาเขที่แถวยืนเรียง ๔ คอยผู้ช่วยผู้บงคบการ 

เรือนจำมาฅรวจนบเมื่อเสร็จแลวก็ไล่เขที่ไปอย่ในหองบคช่งจนถึงเชที่วนร่งขนเบนกิจวัฅร 

คร1งแรกอย่ในคุกนึ่ส่งเกฅเห็นขาวฅไ]เหลึอค้คชาม แค่นานเขที่กลบเกลี่ยงแหํงชามเลย 

หรือเรียกว่าเช็คชามทีเคียว อาหารกลางวันและเย็นก็เหมือนวัน บางครื่ง๎พวกเราเจอเอากรวคเมีค 

เล็ก ๆ พอเคียวถกมนเขที่แทนท้จะถ่มบ่วนออกที่ง พวกเราก็ผืนกลืนเขที่กระเพาะ ทีงน้อาหาร'ที่ 

เราไค้รบนนนอยมากจริง ๆ 

เมื่อหนึ่งวันหลงจากอยู่ในคุกแลว เจที่หนที่ที่เขที่มาส่งให้ทูกคนเอาปากกาค้นสอเงินทอง 

และนาฬิกา (เวนแว่นสายฅา) ฝากจคบ่ญชีไว้กบเขาโคยเขาเอาบรรจุไว้ในซองเขียนช็อและเบอร์ 

ประจำฅวเก็บไว้ และของเหล่านึ่เขาคืนให้ในวนปล่อยพวกเราออก ทกวันพธคอนเช่าหส่งจาก 

ทานอาหารเช่าแลว เวลาใกล้ประมาณ ๙.๐๐ น. ผ้คุมจะเช่ามาเรียกให้เขที่แถวเรียง ๔ น'งยอง ๆ 

คอยผู้บงคบการเรือนจำจะมาฅรวจ การมาฅรว'จถที่1ใครมีเรี่ธงเคือค'รอนก็ลุก1ขนยืนเมื่อเขาผ่านมา 

เขาจะหยุคถามเรื่องราวรองทุกข์ซึ่งเขามีล่ามคุกภาษาพนเมืองคามมาควยพรอม สำหวับพวกเรา 

ครื่งหนึ่งฅงฅวแทนขนถามขอให้เขาเพีมอานารให้มากกว่าษจจุษ้น เขาคอบว่าอาหารทุกอย่างมีข่าว 
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ขนมบง ผิกและเนือ เมื่อรวมจำนวนแคลอรีมากเท่าก็บ่คนธรรมดาใดรบประชำวน ทงพวกเรา 

ไม่ฅองทำงานอะไรจึงไม่ก่องเสียเอนเนอยี (ธทท!-เน') อะไรเลย เขาจงไมเพมปรมาณไห 

อีกครํงหนึ่งในราวพันเดือนกุมภาพ่นธ ๒๔๘๕ พวกเราขอจากผูบงคบ,, 'รใ,หพวกเรา 

ได้ซ็อกาแฟและนาฅาลไค้จากรำนของเรือนจำ เพียงแก่ไห้ทางเรอนจำจดหนาร0นใลก',ไมม 'ไ1',* 

เพียงพอกบจำนวนพวกเรา ส่วนใหญ่เบนพุทธกาสนิกชนและอกทํงมภิกษุออ ๔'โป อองกาวนา 

สวดมนฅ์ในคืนว่นสำค*ญ่ในทางคาสนา เขากอนุมคในสองวนก่อมา พวกเรากไดดมใอย 'ะ0ยา'3 

ช่มปออ หล่งจากขาดระยะไปตั้งเดือนกว่าไม่ได้สมรส 

ขอกลบมาพุคถีงเรืองบหรื ครืง์แรกก็สูบกันคนละมวน นานวนเขาครงใดเมือสูบ0ยู่ 

จะมีเพีอนอีก ๔- ๕ คน เข่ามาขอร่วมวงไพบูลย์อวย จำเบนตองแบ่งให้คูดทุกคน,'1นกนบุหร 

ทีเหลือคดอีกจนส*นเกือบถึงริมผปากจึงดบเกบไร้ เอาไปคดจากบองททำอวยไมก''1าอออ1•หม01-''’คู'0 

กญชาตามทีทราบแล*ว ผ้เขียนตอนหลง ๆ หาบุหรสูบไดยากจงชอบเรเขาไปหาเรองกุยกบถูกุม เชา 

คยไปสบบหรืไป พอเขาที่งผ้เขียนก็แกล่งทำเบนใจดีช่วยเขาดบโดยขัยกบพนและเหยยบ ใวเฉย ๆ 

จนกระท่งผู้กุมเขาเค้นไปที่อื่น จึงรีบกมลงเก็บใส่กระเปา เพราะถาจะรีบเก็บก่อหน้าเขาก็กลว 

เสียหนำคนไทยพวกเรา 

ลืมบอกเล่าตั้งแก่ฅนว่าประมาณ ๒ วน หล่งจากพวาเราอยู่ในกุก ผู้กุมจะให้พวกเรา 

ทำความสะอาดหองขังของใครของมนพรอมตั้ง1■ทกระปองดวย เรืองน้เราคอคานไม่ยอมปฏิบค 

ตามคำล่ง์ เพราะเราไม่ใช่เบึนเชลยศึกแก่พวกเราเบ่นพลเรือนเรียกว่า “ผู้ถูกกกกน’ หรือ 

461-1100” ในสุดท้ายเขาก็ยอม พวกเราก็สบายไม่คองทำอะไร ในระยะคนเดือนกุมภาพันธ์ 

๒๔๘๕ พวกเราได้ทรเบข่าวลือมาว่าทางการจะส่งพวกเราไปกุมขังที่เกาะ'ชีลอน ทำให้เกิดวอก 

และพอกนมาก แก่ทำยทีสุดก็ไม่มีการย่าย หล่งจากอยู่ในกุกไม่นานทางการส่งคนไทยอีก ๒ คน 

มาสมทบควย ๒ คนน้เบนช่างเรียงอวพิมพ์หนังสือไทย และเสียชีวิฅหล่งจากปล่อยออกจากกุก 

ในที่สคถกทหารญี่ปนยีงที่งพรอมกบชาวพั้น1■มี0''1ในชณะออกไปหาอาหาร รายละเอียดในเรืองชอง 

“อ.ก. รํงแสง’’ ที่ปรากฎในหนังสือ * พีาเมืองไทย 

พคถึงอาหารที่ได้รบมีนอยไม่พอก่อร่างกาย ฉะน8นนบวันล่วงไปพวกเรารู้สึกพัวว่า 

เบนโรคขาดอาหารและพักพัองการวิดามืนหลายชที่ค ผู้เขียนเรืมมีอาการเลือดออกคามไรพีน ส่วน 

ผ้สงอายุก็เบนโรคปวดดามไชช0 
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ระหว่างนํน่รสกว่าขว่ญและกำลงใจของพวกเราเสอมถอยลงไ!]มาก ตนหน ส. เช่น 

ผูนำพัชวนใหพวกเราออกผกทำกๆ*{บริหารในตอนเชๅ หลงจากตรวจน0ชจำนวนคนแลวและ 

กเบนเวลากอนทาน “โจ๊กราชวงศ,’ ทุกวน ตนหน ส. จะมาเบนหัวหนาทำการบริหารน็าอยู่ 

หนาแถว พวกเราคนหช่นก็เขาใจความเบนผนำของตนห'แ ส. ทํต9องการให้ร่างกายของพวกเรา 

สมบูรณ็๋อยุเสมอ ตลอดจนกำลิงใจและขวญให้ดขน สวนมากพวกเราอายร่นเดืยวกํนก็ชนชม 

ยินดตํ้งใจทำการบริหาร ส่วนพวกที่ฆีวยอายุฅงแฅ์ ๓๐ บ ขนไปแลิว บอกผู้เขียน'ว่าลิา'ฃึน 

ออกกำลิงมากแท่ไค้รบประทานอาหารนอยแลิวร่างกายก็จะไปไม่รอค 

ลืมเล่าเรื่องของคุณผล พระประแคงไป ในคุกนนพวกเราคุฅส่าห์ขโมยเสนหวายจาก 

ไม้กวาคเมื่อรวบรวมไค้พอแลิวก็เอามาสานเบนฅะกร*อเฅะออกกำลิงกน วนหนงพวกเราเฅะลุก 

ฅะกรอกลงยอกไป๓อบถึงแคน ธ ซึ่งเบนแคนคุมขังนกโทษอาชญากรชาวผิวขาวนักโทษชาวย์งกฤษ 

คนหนึ่งไค้วี งออกมาแย่งเก็บ คนของเราจำได้เบนเด็กหนุ่มนักเรียนในสิงคโปร์ออกไปแย่ง 

ขณะเดียวก้นคุณผลว็งใปข่'างหลำฅวไเหมดเข่าใส่ปลายคางโบิงเดียวนักโทษคนนนสิ'มสลบไป พวก 

เพื่อนนักโทษก้ง์กฤษเห็นเพื่อนลไ)ไปก็ฅะโกนเรียกผู้คุมให้สิน ผู้คุมรีบวีงมาที่เกิดเทคุแก้ไขผู้ท้ 

สลบจพ้เน นักเรียนเด็กหน่มผ้น1นก็ร่บสมอ่างว่าเบินผ้ต่อยเอง และก็เบินความผิดของนิ'กโทษ 
รีรี ไรีรีV รีรี.’*รี, รี , ,-, รี," 7 รีรี. รี,รี 

อ่'งกฤษทีวงลาแดนเข่ามาไนเขฅของเรา ผู้คุมไม่พูดว่าพวกเราเลย เมือไล่นักโทษอ่งกฤษกสิ'บไป 

แคนของดี'วแสิว่ เขาก็เดีนเข่ามาจไ)มือของนักเรียนไทยคนนึ่นยกชนคูว่าหมํค์ใหญ่โตเพียงใดที 

สามารถชกคนทีโดและใหญ่กว่า เรียกว่าบงกนมิดสลบไค้ พวกเราทุกคนบดปากเงียบและก็ด่าง 

อมยํ้มไปตาม ๆ ก้น 

ชิวฅการเบนเชลยของเรา ดี'องทนอยู่ใปว่'นแล่'วว่นเล่า ทุกคนคอยความอิสรภาพ 

อย่างเคียว คอยว่าเมื่อใดสิงคโปร์จะยอมแพ้แก่กองทหารญ่บิน ที่ง ๆ ที่ข่าวภายนอกน'นเราไม่ร้ 

เลย ถามดีารวจผ้คุมเขาก็ใมบอก จำไค้ว่าต1งแด่ปลายเดือนธนวาคมเบนดี'นไปการโจมดีทางอากาศ 

ของญื่บินในเวลากลางคืน,ได้เรีม,ขํ้นแทบ,ทุกดี,นดี1ด1ดี,อก้นไป'ประมาณเก็'อบ ๒ อาทิฅย่ ต่อจากนนก็ 

เปลี่ยนเวลาเบน'โจมฅีในเวลา,กลางก้น่ ผู้เขียนเคยเห็นเครื่องบิน ๒ เครื่องยนต์ที่งระเบิดของญี่บิน 

เข่าโรมดีเบนฝง ๆ ละ ๙ เครื่อง คร1งหนึ่งมากที่สุดมาก้นทีเดียว ๖ ฝูง (๕๔ เครื่อง) สิ'งเกดคว่า 

เครื่องบินบินมา'จากดำน'ทะเล ม่ก้บินผ่านตรงคุกที่คุมขงพวกเราอยู่เสมอ เครื่องบินทำการที่ง 



๓๑ 

ปล. ผูเขียนขอขอบคุณ, ร.อ, นาร]II ปร”ภๅอีริ ร.น. พี่ไค้กรุณาเล่าเรื่องบางดอนเพี่อ 

เดอนความทรงจำ แล”บาง?)ฎนผูเขียนก็เพงทราบมาจากท่านผู้นึ่ อีกท่านหนึ่งพี่จะเว้นออกนามไม่ไค้ดือ 

คุณอาจค คุณหะนันทน ทไค้กรุณๅนำเกาล่วนหนึ่งของหนังอีอพิมพ์ “ข่าวภาพ’ ซึ่งคัดเก็บรักบาไว้ 

ในแพมอย่างดออกมาให้ดู ดงนนจงสามารถบ่งเวลา รัน และเดือนในเรื่องได้ แถมยงกรุณาบอกผู้เขียน 

วาชามอะตูมเนยมทใล่อาหารร?,หว่างอยูในคุกนน ท่านคุดล่าห์นำคิดคัวมาจากสิงดโปร์ บัดนึ่คังรักษาและ 

เกบไวเบนอยางดในบ้านของท่าน (ใดรอยากจะชมบ้าง?) หลงรัดปรินายก โทร. ๘๑๖0๖๕ บุคคล 

คุดทายคอภรรยาของผูเขยนทไค้ช่วยย่าน กวน และพิมพ์คันฉบับให้สำเร็วคัวยดื 

ผูเขยนใคร่ให้ผูทเคยร่วมชะดากรรมคันมารับทราบว่า ผู้เขียนยงมชว้ดอย และอยาก 

ดิดด่อด้วย จะโทรคัพท์หรือจดหมายไปก็ไค้ ขอขอบคุณ. 



. ' 1- ฒ' VI แ, I 



ควยคณะกรรมการ'จํคทำ'หนังสิออนสรณ์เพื่อเบนบรรณาการในงานพระร'าชทานผงศพ 

V''เณรอเอก สงค ชลออยู่ ในวนทํ ๗ มีนาคม ๒๕๒๔ ไค้มาขออนญาฅพิมพ์ “นิทานชาวไร่,, 

คอนท ๖๒ ถง ๗๔ ซงนาวาเอก สวสค้ จุ)นทนิ บิคาของขค้พเจุ)\บินผเรียบเรียงไว้ เนื่อง 

จากเบนฅอนทกล่าวถึงกรณกบฏแมนสคบิน ซึงเบนเหตการณ์คร่งสำคืญทสุคครีงหนึ่งไนชีวฅของ 

พลเรือเอก สงค ชลออย่ 

ขาพเจาผู้เบนทายาทของ นาวาเอก สวสค้ จุ}นทนิ มีความยินค้ใหนำ “นิทานชาวไร่’, 

ฅอนคงกล่าวลงพิมพหนงสออนุสรณของทำนไค้คามความประสงค คํวยท่าน พลเรือเอก สงค 

ชลออยู่ เบนผู้ทึครอบครวของเราเคารพนิ!)ถืออย่างสจุพ์ๅนหนื่ง 

ขอให้ผลค้อนเกิคจากการพิมพ์ “นิทานชาวไร่ ” เบนบรรณาการครํ้งนื่ ช่วยมีส่วน 

คลบนคาลให้วิญญาณของท่าน พลเรือเอก สง,ค ชลออย่ ไค้ไปส่สคค้ในสมปรายภพค้'วยเทอญ, 

กุศล วิฒนจินดา 

โกศล วํฒนจินดา 

พศล จิรี!ทน 



นทานช]วไร่ 

(ตอนท ๖๒) 

บอกหมอพี?ยะไว้ว่าอีกตงเค้อนจึงจะขอออกจากโรงพยาบาล เพราะอย่โรงพยาบาล 

สบายกว่าอย่หัไน เสียค่าใช้จ่ายก็เพียงเล็กนำยพอจะมีเสียให้ เลยถือโรงพยาบาลเบนพีนอนเพราะ 

อยู่ใกล้หมอ หมอพิริยะเกิคใจค้ตามใจุชำพเข่าสคแค่สะควกใจ 

กลางคืนนอนคูเพคานม้ง สมองส่งปรๅคไปราชนาวิกสภาเพราะมีเสียงวิทยุ ๆ คงมาจาก 

นน ภาพหยุคกึกลงฅรงหนาราชนาวิกสภา หวนระลึกถึงเรือศรีอยธยาที่ทอคสมอ ณ ทนในเย็น 

วนพี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ วไเซึ่งคุณมน์สิ จารภา จบจอมพล ป. พิบลสงคราม 

บนเรือนนตองมีคุณอานนท์ ปณฑริกาภา, คณมนํส จารภา, คุณสมหมาย บนนาค, 

คุณบญฌา สิริปู'ชกะ, คุณมาโนช ทุมมานนท์, คุณแล้ว บุญช่วย สมุหบํญชีเรือ ข่าพเจานึก 

เขียนเอาเองตามสภาพที่ปรากฏในภายหลง การที่มาจอคที่นี่ก็เพื่อริกษากองเรือรบ ฐานที่ฅงเติม 

ของตน 

ผายรฐบาลสิอฅ่อกองเรือรบเบนจุดใหญ่ เพราะคุณมนสเบนคนกองเรือรบ และก็จริง 

คงนั้น คุณมนสวางบนไว้ตรงท่าเตียนมิให้ผายรฐบาลโผล่มาทางวิคโพธไค้ ส่วนทางท่าชำงวิงหลวง 

มีเรือตอร์บิ1โค'ใหญ่ของคุณสง1ติ ชลออยู่ อยู่หนึ่งลำ ที่งๆพีมิไค้ไหว้วานอะไร คุณสวิคก็ค่อีงสู้ 

บองหันมิให้ข่าศึกบุก ขอนเองคุณสงคจึงถกจ่บไปข่งเพื่อส่งพ้องยงศาลหาว่าเบนกบฏ ปรากฏว่า 

เรือคุณสงคยิงเอา '‘อายแอค,, ของทหารบกหัวเบ้ นั้นเค่นนรถตีนตะขาบไม่กลาโผล่มาทาง 

ประตวิเศษไชยศรีอีกเลย เพราะทางเรือเล่นยิงเอาจริง ๆ การยิงนคแรกไม่ไค้ศูนย์เพราะศนย์มาไม่ 

ทินใจ เล็งเอาในกระบอกบ้นอย่างนนเอง นาในขณะนนนึ่ง คลื่นไม่มี นคแรกผิคเบาไปโคน 

เอาศาลเข่าพ่อหล็กเมืองเข่า 

ขณะที่เรือศรีอยุธยาทอคสมอหน็าราชนาวิกสภาที่น ข่าพเข่ายืนอยู่หนำพระราชวิงเติม 

ไค้ยินครูคลองเคยใช้ให้คุณทองหล่อ บูรณสิงห์ ไปสืบข่อความที่ท่าเตียน เวลานั้นที่ท่านา 



๒๕' 

ผานอากาศคงหวิวๆ อยู่ไม่ขาค พอตกประมาแเ ๒๒.0๐ น. มีเสิยงรถ'วิงฅะโกนเบน'ระยะ'วา 

รน!-1-6กย์61- แปลวา ยอมแพ้ ชาๆ กน เสียงลกบนก็เบาลงจุนกระทีงประมาณหนึ่งนาฬิกา 

ของวนใหม่ 

เชาวนที ๑๖ กุมภาพํนธ์ ๒๔๘๕: มีทหารอำกฤษขบรถบรรทกวิงผ่านไปมาในถนน 

เหญฅะโกนซำๆ กนว่า ‘ยอมแพ้ อยู่บนรถ พวกเราค่างคใจุผ่คนเรมออกเคนในถนนใหญ่บาง 

และเนตอนลายเขาก็เพมขนเรือย ๆ ขณะเคียวก่นมีทหารญึ บ่นยืนอย่คามสี่แยกโบกมือให้รถยนต์ 

ทุกชนิคหยุคแลวไลคนขบลงจุๅกรถ พวกทหารญ่บ่นทีคอยอย่ก็กระโคคขนขบบ่ายหนำอออไปบาง 

ยะใฃีร ทอนหลงทราบว่าญีบ่แยืคเอารถทุกชนคเพือขนทหารและทหารบาคเจุบเขามาในเมือง 

ทานกงสุลกสงรถยนฅเกงของท่าน1ให้คน'ขบพ้นเมืองออกไปถามข่าวเพ้อนฝงของทีๅน1นระห'ว่างทาง 

ก็ถกทหารญีบ่นยึคเอาไป คนรถรีบวิงกลบมารายงานให้กงสลทราบ 

พวกเราทำสิคนอยู่กบกงสุลไม่เคือครือนในเรืองอาหาร ทกอยางมีสมบรณ์พรอมฺที่ง 

เหลา เพราะกงสุลเกบทุน [วิพอ สำหรับบานของท่านน์นใหญ่ [ตมากมืหลายห้องที่งข่วิงล่างขวิงบน 

ทราบวาขางบนพวกครอบครวของเลขานุการของกงสลอย่ เทาทีจํๅชือใค้มืคณสิงห์โค ๆ พวกเรา 

ออกเทียวคนคามบวินฝรงชงอยู่รอบ ๆ ในเวลาน่นํ เจุวิค่ว่ไค้ไปรายงานฅว่ยอมแพ้แก่ญ่ บ่น ส่ๅน 

ผู้ที่มีบุฅรภรรยาก็ส่งครอบครัวของควออกจุากสิงคโปร์ก่อนหนวิวนยอมแพ้ พวกคนใช้พ้นเมืองไม 

กลวิฃํคขวางเพราะรู้ว่าเราเบนคนไทย พวกเราคว่าเอาเสอผ่า ที่นอน มาใช้เบนส่วนต์วิ ในบวิน 

กงสุลนนมีชาวพ้นเมืองทีมีเชอชาคืจุนซึ่งมีฐานะคืไคืนำเอาวิทยคลื่นสนชนิคใหญ่ ๆ และมีราคาทก 

ยี่ห้อ ประมาณ ๑๐ กว่าเครืองมาฝากไว้ เพราะตอนนึ่น'หลง'จุากเปลี่ยน1ลื่อ “สิงคโปร์,, เบ่น 

“โซนน,, แลวทางการญ่บุ่เนก็ออกคำส่งไม่ให้บุคคลใคมืวิทยุคลื่นสี่นอย่ในครอบครอง พวกเราจุง 

เบีคพงข่าวจากกรุงเทพ ฯ ไค้ตามสบาย หส่งจากยอมแพ้ประมาณ ๔-๕ รัน กงสุลไปติคต่อเจุวิ 

หนำทีชนปกครองของญี บ่น ซึ่งคงกองบ่ญ่ชาการอยู่ตึกทำการเทศบาลใกล้ท่าเรือ “คสิฟ่ฟอร์ค” 

ห้วหนวิผายพลเรือนชองญึมุ่เนในขณะนน กงสุลบอกผ้เขียนว่าร้จก่ชอบพอกนคืเพราะเคยเบน 

กงสุลญ่ บ่นประจำสิงคโปร์ก่อนสงคราม แค่ถูกยวิยกรับญี่ บ่นก่อนสงครามเล็กนํอย เมื่อกงสลใหม่ 

ที่มาแทนถกจมรัวส่งเขวิคก กงสุลเก่าซึ่งชอบกบกงสุลไทยของเราไค้ตึคตามมากับกองทัพญ่บ่น 

และเขวิบริหารงานทีนที เขาก็มีรายชื่อของบุคคลทีเคยเกสิยคและแอนตึเขาอย่พรอมไนมือ นะนึ่น 



๒๖ 

พวกทีมืเชอชาคิจึนทีมืฐๅนะการเงินและมืหน่าทีการงานในตำแหน่งสูง ๆ เคยล่งคนมาคคคอถบถู 

เขยนให้ไปอย่บำนเขาจะยกลกสาวให้ เพื่อแลกกไความปลอคภยเพราะคนไทยพวถญ่บ่นถ0วาเบน 

พนธมิค,ร 

ในวนคอมๆท่านกงสลไปฅคคอขอปลอกแขนผาขาวเขียนควหนงลืออ่านวา ไทยกกก 

แปลว่า "คนไทย” เมื่อกงสุลไค้มาก็น่ามาประทบครากงสุลของรฐบาลไทย แลวน่าไปแจกใหพวถ 

เรา กงสุลไปเยี่ยมพวกเราคนไทยทีแยกยายคันอย่พร่อมทีงแจกปลอกแขนควย 

เนืองจากอานุภาพของปลอกแขนน พวกเราก็มืช็วิฅยืนยาวอยู่มาได้ แทบกล่าวไค้วา 

ทุกคนสนเน้อประคาคัวหลิงจากออกจากกก (ความจริงก่อนเขำทุกคัวยซาไป) เมือพวกเราเข่าไป 

ทีไหนคนพื่นเมืองเห็นปลอกแขนน้เข่าก็คองหลืกทางให้ บางคนใช้ปลอกแขนนในทางทีถูก คือ 

หาหยิบฉวยเอาเฉพาะของจากบริษไฝร่งหรือจากทีคึงกองทหาร แค่บางคนก็เอาไปใช้ในทางทีไม่ 

ค่อยจะคื “ปลอกแขนมหาอำนาจ’, คามกไท์ของผ้เซียนและเมื่อผู้เขียนเค้นทางถึงเมืองไทยก็โยน 

ทีงไป แค่'ทราบมา'ว่าบ่จจุบ่น'น้ย่งมีเหลือเบนอนุสรณ์อยู่อนหนึ่ง ลิาใครอยากขอคูคองค้คค่อกบ 

เรือเอก นาวน ประภาคิริ เจาพน์กงานน่าร่องชนอาวุโส กรมเจาท่า กรุงเทพ ๆ 

ตํอมากงสุลไปคิคตํอกไ]ทางการญ ปนขอกลไเมืองไทย ทางญี่ ปนให้รถเก่งคนใหญ 

คไหนึ่งจากทีจอครถยนคึเค็มหมคในสนามหนาคึกเทศบาล โคยเขียนหน่งสือญี่ปนขนาคกระคาษ 

ฟลสแก๊ปปะคิคไว้ท้กระจกหน่ารถ ผู้เขียนเบนคนขบมาจากศาลาเทศบาลถึงบานกงสุล ลิงเกฅไฟ 

ไม่ชาร์จและยางหลำทีงสองเสนคอกยางก็ลึก จึงรายงานให้กงสุลทราบ กงสุลเบนทุกข์เบนร่อน 

มาก เพราะไค้กำหนคไว้แลวคองออกเค้นทางในร่นพรุ่งน้ โคยค่างคืน'ที่ลิวลาลิมเปอร์ ร่งขนจะ 

คองถึงค่านสะเคา กำหนคการเค้นทางน้ผู้เขียนเข่าใจว่า กงสุลคงไค้คกลงเรียบร่อยไว้กไทางการ 

จึงอาสาไปเอารถเชพโลเล็ฅเก่งลืคำคนใหญ่ ซึ่งเจำของเบนทีปรึกษาราชการของร่ฐยะโขึร์ เจาคัว 

ไค้ถกญี่ปุนควบทุมคัวแลวหลายวน เมือเขาไปในบ่านคนขบรถรีบว็งออกมาค1อนรไพร่อมท1ง 

มอบทุญแจรถให้อย่างนอบนอม รถคนนสภาพของเครืองยนค์ค้ มีเครื่องมือและยางอะไหล่พร่อม 

จึงคัองก่ายนามนจากรถคนทีญ่บ่นมอบไห้มาไล่วนเค็ม และก็พยายามแกะกระคาษทีบคหน่า 

รถคันเก่าย่ายมาบดกน,ไหมนึ่ ข่อความในกระคาษเขียนเบ่นคำล่งโคยประคับคราของแม่ทพ 



๒๗ 

กอ นายพล ยามาชิคะ สำทหารให้ความสะควกแก่พวกเวๅ เมื่อเราฅํองการนามไแบนซน กิเข้ไป 

ท้หนังสือน ทหารญ่ห่นก็จะเอานั้ามนมาเดิมให้เสร็จแส่ๅแถมทํๅคๅามเคารพเวๅควย 

ก่อนเดินทางผู้เขียนบอกกงสุลว่าควรเอาสรืงเรือ “รีคง,’ ไปควยอีกคนหนึ่งเพราะร่าง 

ของสรงนืนใหญ่และแข็งแรง จะไค้ช่วยกนในเวลารถฅกสะพานหรือยางแฅก (สะพานเวลาน5น 

ส่วนมากถูกทำลาย ญึ ทุ่นไค้ซ่อมเพียงช่วคราวจึงกส่วจะมือบํคเหคุเกิคข็น) ฅกลงเรากลบเมืองไทย 

๒ยรถยนฅในคร่งน์น รวม ๕ คน คือ ๑. กงสลคณหลวงวฒิสารเนติณค ๒. บฅรชายของกงสุล 

คุณภราคา บูรณดิริ (ผู้เขียนยงไม่เคยพบก่นเลย ทราบว่าท่านผ้นึ่ประจำอย่ที่สภาผู้แทนราษฎร) 

๓. คนใช้ประจำฅวของกงสุล ๔. สรํงเรือรืคํง (จำชื่อไม่ไค้) ๕. ผ้เขียนเบนคนชิบรถจากสิงคโปร 

ถึงสงขลา 

ระหว่างทางไม่มือุบํคเหคุเกิคขีนเลย สะพานส่วนมากเสียหายคองทำสะพานเอียง บาง 

แห่งรถของเรากฅองลุยลงไปในนาแค่ไม่ลึกนํก ฅลอคทางเห็นบานเมืองที่ผ่านมาไม่เสียหายมากเท่า 

สิงคโปร์ อีเบนคงนนเพราะการรบไค้ถึงจคแฅกหกและไปสนสคอย่ที่นน 

เราพีกแรมหนึงคืนอีกำลาลมเปอร์ ก่อนเช่าโรงแรมเราข0บรถวนหาที่คงของหน่วย 

พลาธิการของเขา ซึ่งใช้เครื่องหมายรูปสามเหสียมหนำจำสีคำเบนสำค,ญ่ เมื่อพบแลวจึงด้คค่อ 

พวกทหารรีบเติมนามนให็จนเค็ม แล2วพาพวกเราไปพีกโรงแรม บอกให้โรงแรมน่าอาหารอย่างต็ 

มาให้และส่งไม่ให้เก็บค่าเช่าโรงแรมคํวย ร่งขนพวกเราเดินทางค่อถึงค่านสะเคาแส่ววีงเขาไปพีก 

. ในเมืองสงขลา ทราบว่าก่อนนึ่ท่านกงสุลเคยมาเบนผู้พิพากษาอย่ที่นึ่ก่อนไปเบนกงสุลที่สิงคโปร์ 

ฉะนึ่นท่านจึงมีคนรู้จ่กมากจึงมืเงินไทยใช้จ่ายจนถึงกรุงเทพ ๆ 

เราพกอยู่ที่สงขลา ๒ วน คอนน1นกรมรถไฟไม่มืรถค่วนเดินมืแค่รถรวมเดินเบนระยะ ๆ 

จำไค้คลบกส่ายกลบคลา จากหาคใหญ่พกทุ่งสง จากทุ่งสงพกชุมพร จากชุมพรพีกเพชรบุรี จาก 

เพชรบรีถึงสถานีบางกอกนอย ธนบุรี 

ก่อนเดินทางออกจากสิงคโปร์ มีความรู้สึกอยู่ในใจอย่างหนึ่งว่า กรุงเทพ ๆ คงจะ 

แหลกรานโคยฤทธของลูกระเอีค หรือไม่ก็โคนลูกระเบิคเพสิงไฟไหม้เสียหายมาก เพราะเวลานั้น 

ส่วนมากพีองแถวในกรุงเทพฯ สร่างควยไม้ไม่ใช่คึกอย่างเช่นบจจุบนนึ่ ผู้เขียนเบนพุกข็อย่ว่าจะหา 

บำนหรือพ่อแม่พี,นองพบหรือไม่ เมื่อลงรถไฟที่บางกอกนอยผู้เขียนรีบยกมือไหว้ลากงสลและทก 



คนหวห่อผา (มีเสอกางเกง ๒ ซด ทีหยิบฉวยมา) กระโดดลงเรือจำงบ้ามฟากรีบจบสามลอดรง 

ใปบ้านซงอยู่ขางวดมกุฎกษดรืยาราม เมื่อถึงเห็นบำนอย่เรียบรอยทะงพธแม่พ๊นองออกมารบฃวญ 

พรอมหนา 1101116 8พ661' 11๐โไา0 

ส่วนพวกลกเรือคนไทยเกือบที่งหมด ทลำจากออกจากคุกแลวก็ไปรวมขนอย่ทีวดสว่าง 

อารมณ์ทีถนน "ซลด,, (อย่ใกล้กบคก) บรีเวณวVเทยนึ่อย่บนเนินเขาเคย ๆ ใกล้กับสถานี'รถไฟ 

ส่งคโปร์ บ้วโบสถ์ที่งอย่ยอดเนินเขา พวกเรานอนพกอย่ในและรอบ ๆ บ้าโบสถ์ จนพวกเราบาง 

คนเรียกบ้วเองว่า “โจรเขาเนิยซวเปาะ” ไนขณะนินผ้เชยนเขาไจว่าพวกเราคงอย่รวมกนประมาณ 

๗ว คน(ลูกเรือถูกจบเบ้าคุกรวม ๘อ คน)อึกที่เหลือไปอย่บ้านกงสุลและทีอื่นๆ ในระยะเวลา๒-๓ 

วไเหลงจากหยดยิงแบ้ว ผู้เขียนมีโอกาสม่านไปทางลถานิรถไฟสิงคโปร์ พบฅ้ ด.ญ. ของไทยไป 

ปรากฏอยู่ท้บ้นทหารญิปนบรวิทก'บ้า'วสาร นาดาล เบียร์ เหบ้า และบุหรื (พวกเราบางคนบ้งเคย 

ได้รี;มแจ กบุหรีดราพระจนทร์จากทหารญี่บ่เน) ทำใหพวกเราปลืมใจที่เห็นค็สินคำรถไฟของเรา 

อยู่ทีนำ)อย่างนำยกแสดงออกว่าประเทศของเรามีส่วนช่วยทำหนำที่พลาธิการอย่างเค็มภาคภูมิ ทราบ 

ภายหลงว่าพวกเราทีเหลืออย่ทีวำไทยได้พยายามช่วยบ้วเอง และด่างคนก็มีบทบาทแดกต่างกํนิ'ไป 

อย่างหนิงท้แสคงออกว่าพวกเราคนไทยเมื่อคราวฅกยากลำบากแบ้วไม่ที่งกนนิ'นจะเห็นได้ว่า เมื่อ 

คุกกนหาเสบียงอาหารหาอะไรมาได้ กืฅำงเอามารวมกันไว้เบนกองกลาง ทกคนบ้กและสาบ้คคี 

กันค 

เมื่อมืฅู้รถไฟขอนราเดินถึงสิงคโปร์และกงสุลได้กลบเมืองไทยแบ้ว ฅอมาคณอาจุฅ 

คุณหะนนทนิ จึงไปฅิดค็อกบ้เบ้าหบ้าที่ของญึปน ขอให้ส่งพวกเราลกเรือบ้งหมดแถมคนไทยอึก 

จำนวนหนึ่งที่มีภมืลำเนาในที่นนรวมกลบ้อีกดวย ทางการญึรุ่]นก็ให้พวกเรากบ้บเบนหม่ ๆ จำนวน 

หม่ละ ๒๐ คนจนหมด แค่ละหมู่มีหำหบ้าควบคุม การทีบ้องมิหำหบ้าเพราะบ้องคิดค่อสอบถาม 

พรอมกบขออาหารจากเบ้าหบ้าทีญบีนฅามรายทาง การเดินทางโดยรถไฟนินบ้องมาและหยุดเบีน 

ระยะ ๆ บางแห่งมีทีที่งของทหารญ๊บีนหุงหาอาหารแจกพวกทหารที่เดินทางม่าน สำหบ้บหม่ของ 

ทาน “ตนหน ส.’, นำมาเกอบเบนหมู่สุดท่าย โดยท่านอกนำแหละเบนหำหนำคๅ)บคมมๅ 

ท่านเดินทางลงกรุงเทพ ฯ เมอปลายเดอนมนาคม ๒๔๘๔ บดนิกีจะบดฉากเรืองของพวกเรา 

ในคุกเสยที่ และก็ถงเวลาตามที่บ้ญญาไว้บ้บท่านผูอ่าน จงขอเบดเผยนามจริงของ‘ตนหน ส.,, 

ท่านผนคอ “พลเรือเอก สง0ด ชลออยู่, ผูบ'ญชาการทหารสูงสุด 



๒๙ 

บทส่งทาย 
ฝัเขขนเมือขิย่ใ,นวย,หนุ่มฉกรรจ์เคยทำงานทีบริษ"ทํ!ไ'ทยเดินเ'รีอทาะเล จำกค ระหว่างบ 

๒๔๘๓-๒๔๘๕ คอ'จากน'นเาเปลียไ4งานไปเ:รอย ๆ ฅอนหล้งได้ทำงานฅิคฅ่อก4น ๒0 บ ทึบริษท 

นำมนคาส!,ทกช (ไทย) จำกค จนกระทVเลคเกษึยณอายุออกรบบำเหน็จเบนเงินก^อนหนึง บจจบน 

กยง,ชพอยควยเงิน'นำเห,นํจทไคดรากครำ'ทำงานมา1ในอคีค หลงสคแถมมีโอกาสกลบไปภมิใจริบใช้ 

บรษทเคนเรือทะเล จำกค อีกหนึงบ (๒๕๑๗) บํคนํได้ลาออกมาอย่บานเฉย ๆ ทราบว่าบืคน้ ๒ 

บ?บท ได้รวมกนแลว (บริษทเดิน!รอไทย จำกค บรืษทไทยเดินเรือทะเล จำกค) เบนธรรมคา 

ของบุกกลฅองมีความกคญณค,อบริษทนายจำงทึเคยชุบเลยงมา แคการจะคอบแทนก็จุะทำได้อย่าง 

เคียวอยไนขณะน ก็เพียงแค่คงความหวงและความปรารถนาคีให้บรษ้ทเจริญว่งเรือง มิเรือเพิม'ขน 

ฃยายกจการเดินเรือให้ทํว่บริเวณของทง ๕ ประเทศท้ร่วมอย่ในสมาคมอาเซียน และขยายทาง 

เดินเรือไปท'' เงยโรป จึงใคร่ขอฝากความหล่งดีนึ่กบผ้ทีเก็ยวข่องดํว์ย 

อนงสงจูงใจอีกอย่างหนึ่งของผู้เขียนที่ขอกล่าวซึ่าอีกครํง็หนึ่งในที่นึ่ กอความเห็นใจ 

และมีความบีฅิยินด๊ที่อดีฅเชลยอีกเพียงส่วนหนึ่ง จำนวน ๔๘ คน ซึ่งต่างคนต่างก็อายุเกิน ๖0 

บีแล่ว่ที่งหมด ยอมเลียเงินทองใช้จ่ายเดินทางมาจากอํงืกทุบ เพี่อมาคสถานทเก่าซึ่งพวกเขาเคย 

อยู่อย่างทุกขยาก เบ็นการระลึกถึงความทล่ง เบีนธรรมคาตามกฎของธรรมชาอี เมื่อคนเรามิอาย 

ล่วงเขาบจฉ๊มวยก็'.รึมดิคลึง,รองเก่า ๆ ผู้เขียนมีความสุขใจยีงยอดเมื่อหวนระลึกย้อนไปถึงอดิตชีวิต 

ที่ผ่านมาอย่างโชกโซน มโนภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตที่เคยผจญมาจึงแปลงจากภาพออกมาเบน 

เรื่องทีท่านได้และกำล่ง่อ่านอยู่ ผู้เขียนยงอ่อนต่อการเขียน (กร1งแรกในชีวิต) ล่าเปรียบล่บ 

นกเรียนก็รดเข่า'ขนเพียง “ประถมหนึ่ง” ที่ง ๆ เรื่องของ'ชีวิตก็ย่งมีอย่มาก แต่ก็ไม่สามารถถอด 

ออกมาเขียนเบืนฅวหนุงสีอเข1าข่นึ่เย้ยงคนอื่นได้ ธย่างไรก็ฅามล่ามีโอกาสจะพยายามทำก่อนทีความ 

จำและสมองตลอดอวยวะทุกส่วนในร่างกายของผู้เขียนจะ “เสื่อมลง” “จธนฒ่ญเธ” 

คราใดเมือนึกถึงสงขารตวเองก็ปสงฅก วิ,นและเวลาไม่มีการถอยหล่ง ล่นหนึ่งในอนาคต 

อินใกล้ก็ตองฅาย แต่เมื่อยงไม่ถึงเวลานนก็มารำพึงกบตวเองว่ามีอะไรบางต่อไปนึ่จุ-สามารฎทำ 

ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ผู้เขียนตงใจต่งแต่เรีมดีคจะเขียนว่าตองส่งเรื่องน!,ห้ “พาเมือง'ไทย” 

เพราะที่พ้นซออานและอีกอย่างหนึ่งฟ้าผู้อ่านเฅยได้อ่านเรื่องของท่านนกประพีนธ์ “อ.ก. ร่งแสง” 

มาแล่ว จะเข่าใจเหตุก 1รณ์ที่เกิคในสิงคโปร์ตามทีเล่าในเรื่องนึ่ได้แจ่มชดยิงขน 



๓๐ 

ผูเขยนได้ตํงความหวิงประการสุดทายไว้ว่าอยากให้ทหารและตำรวจทุกเหลา ตลอด 

จนอนุชนทกำส่งเรืยนเตรืยมทหารทกเหล่าได้มืโอกๅสทราบอปนิส่ยส่วนหนิง ของผูบญชาการ 

ทหารสูงสุดของพวกทาน ผูเข็ยนเคยม่ชวิตอย่กินใกล้ชิดกบท่านอย็ระยะหนิงบนเรือ นางเสอง 

นาวา หลงจากกล1บจากสิงคโปร็๋ ระหว่างนน สงครามยงกำส่งตำเนินต,อไปยงไม่สงบ เรา 

ตางคนเบ็น ‘ไสรไทย,, ท่านผู้บ่ญชาการทหารสูงสุดในขณะนินเบน “เส?ไทย’, ดวยผูหนง 

อยในสงกํดของคุณหลวง ส่งวรยุทธกิจ ส่วนผู้เขยนอยในส่งกด'ของ พ.ต. วิลาศ โอสถานนท์ 

(กองพ่นพระนคร) ครืนญนินยอมแพ้แล้ว ผู้เขยนย0งพบและท0กทายก0บท่านท์ท่องสนามหลวง 

กอนเดินสวนสนามประเดยวเดิยว (พวกเสรีไทยส่วนหนึ่งเดินขบวนจากสนามหลวงม่านอนุสาวรีย์ 

ประชาธิปไตย โคยหลวงประดิษฐ์ ๆ ยืนรบความเคารพ) 

ล้ยและเวลาล่วงไปอาจเปล่ยนแปลงส่งต่าง ๆ ได้ แต่อุปนิส่ย'ของคนเรานินเปลยน 

ไม่ได้ง่ายเลย ตามแววการเบนผู้นำซงท่านได้แสดงบ่อยครืงออกมาในอดิฅ (ใครเล่าจะ{อนาคต) 

ตามท่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้เข็ยนขอยนย่นว่าอุปน้ส่ยส่วนตํวของท่านไม่เปลยนแปลงเลยตงแต่หนุ่ม 

ท่านเบนบุคคลท์ม่อารมณ์เยอกเย็นและสุขุม เวลาม่เรืองเกิดเหตุรายแรง'หรือม่ภยมา ท่านจะ 

ห0วเราะไปกิดไป และเมอต่ดสินใจจะทำอะไรแล้วเบนต9องท่าจริง 

ทห้ยที่สุคผู้เขียนขอให้ “พาเมืองไทย,, ไห้ผลประโยชน์คอบแทน (ถาม) ในการเขียน 

เรื่องนึ่โคยปฏีบฅตามความต่งใจของผ้เขียนดิงต่อไปนึ่ 

๑. ล่งหนึ่งส่อ “พ้าเมืองไทย,, ท่มืเรื่องนึ่ปรากฎไปย์งหองสมคของ กอง,ท่พบก เรือ 

อากาศ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายรอยทหารบก เรื่อ อากาศ และตำรวจ แห่งละ ๑ ฉบบ 

๒. ดิคเบนเงินเหส่อหกจากค่าหนึ่งสือที่ไค้บ?จาคแล้วอีกมากนอยเท่าใค ให้ส่งเช็คขีค 

คร่อมไปล้ง “สภากาชาคไทย,, ท์งหมค 

“คิวยความปรารถนาดี” 

วิจตร ถาวรบุตร 

๑๐๑๙/๔ ถนนสามเสน กรุงเทพ ฯ 

๑๐ กุมภาพ่นธ์ ๒๕๑๙ 



๓๑ 

ปล. ผูเขียนขอขอบคุณ ร.อ, นาวิน ปร?,ภาคิริ ร.น. ที่ได้กรุณาเส่าเรื่องบางคอนเพื่อ 

เออนความทรงจำ แล?บางคอนผู้เขียนก็เพิงทรามมาวากบ่านผู้น อีกท่านหนึ่งที่ว?เว้นออกนามไม่ได้คือ 

คุณจาขีฅ อณห?บันทน ทได้กรุณานำเอาส่วนหนึ่งขอรหบัวลือพิมพ์ “ข่าวภาพ' ซึ่งคัดเก็บรักบาไว้ 

ในแพมอย่างดออกมาให้ดู ดังนั้นวิวสามารถบ่งเวลา วัน แล?เดอนในเรื่องได้ แกมยงกรุณาบอกผู้เขียน 

ว่าชามอะลูม่เนียมที่ใส่อาหารร?ท'ว่างอยูในคุก'นั้น บ่านอคส่าห์นำคิดคัวมาวากสิงคโปร์ บ้ดนึ่บังรักษาแล? 

เกบไว้เบนอย่างดในบ้านของบ่าน (ใครอยากว?ชมบ้าง?) หลงวัดปรินายก โทร. ๘๑๖๐๖^ บคคล 

สดบ้ายคอภรรยาของผูเขยนทได้ช่วยอ่าน ทวน แล?พิมพ์คันฉบับให้ส่าเร็วคัวยคิ 

ผู้เขียนใคร่ให้ผู้ที่ เคยร่วมช?คากรรมคันมารับทราบว่า ผู้เขียนบังมีขีวิคอย แล?อยาก 

คิดบ่อด้วย ว?โทรคัพท์หรือวดหมายไปก็ได้ ขอขอบคุณ. 



นิทานชาวไร่ 

(ฅอนท้ ๖๒) 

บอกหมอพิริยะไว้ว่าอีกฅ\คือนจึงจะขอออกจากโรงพยาบาล เพราะอยฺโรงพยาบาล 

สบายกว่าอยุ่บาน เสียค่าใช้จ่ายก็เพียงเล็กนิอยพอจะมีเล็ยให้ เลยถือโรงพยาบาลเบนที่นอนเพราะ 

อย่ ใกล้หมอ หมอพีริยะเกึคใจคืคามใจช่ท่ณวัาสคแค่สะควกใจ 

กลางคืนนอนคเพคานมุ้ง สมองล่งปราคไปราชนาวิกสภาเพราะมีเสียงวิทยุ ๆ คงมาจาก 

นั้น ภาพหยุคกึกลงฅรงหนาราชนาวิกสภา หวนระลึกถึงเรือศรีอยธยาที่ทอคสมอ ณ ที่น็ ในเย็น 

วนที่ ๒๙ มิถุนายน พ.คา ๒๔๙๔ วินึซึ่งคุณมน์สี จารภา จบจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

บนเรือนั้นฅองมีคุณอานนท์ ปณ6ทริกาภา, คุณมนส จารภา, คุณสมหมาย บนนาค, 

คุณบีญญา ศิริปซกะ, คุณมาโนช ทมมานนท์, คณแกว บุญช่วย สม!น]ญชีเรือ ขาพเจานึก 

เขียนเอาเองฅามสภาพที่ปรากฏในภายหล'ป การที่มาจอคทนึ่ก็เพื่อรกษากองเรือรบ ฐานที่ฅงเคิม 

ของคน 

ผายริฐบาลคืคค่อกองเรือรนเบ้นจคใหญ่ เพราะคุณมน์ส่เบนคนกองเรือ'รบ และก็จริง 

ดงนั้น คุณมนสวางบนไว้ฅรงท่าเคียนมิให้ผายรฐบาลโผล่มาท 'งวัคโพธไค้ ส่วนทางท่าช่างวังหลวง 

มีเรือคอร์บ1โคใหญ่ของคุณสงค ชลออย่ อย่หนึ่งลำ ท1งๆ ที่มีไค้ไหว้'วานอะไร คุณสวัคก็ค่เองสี 

บองกํนมิให้ขำศึกบุก ขอนเองคุณสวัคจึงถกวับไปช่งเพื่อส่งพ้องยงศาลหาว่าเบนกบฏ ปรากฏว่า 

เรือคณสวัคยิงเอา "อำยแอํค ของทหารนกหํวเบ้ คงแค่นนรถคืนฅะขาบไมกลวิโผล่มาทาง 

ประควิเศษใชยศรีอีกเลย เพราะทางเรือเล่นยิงเอาจริง ๆ การยิงนคแรกไมไค้ศูนย์เพราะศนย์มาไม่ 

ทนไจ เล็งเอาในกระบอกบีนอย่างนนเอง นาในขณะนั้นนึ่ง คล้นไม่มิ นคแรกผิคเบ้าไปโคน 

เอาศาลเช่า'พ่อหล,กเมีจงเขา 

ขณะที่เรือศรีอยุธยาทอคสมอหนวิราขนาวิกสภานน ขาพเวัวัย็นอย่หน์าพระราชวังเคืม 

ไค้ยินครคลองเคยใช้ไหคุณทองหล่อ บุรณสิงห์ ไปสืบขอความที่ท่าเคียน เวลานั้นที่ท่านึ่า 



๓๓ 

ประตูใหญ่พระ,ราช'วงเคมมีนายทหารยืนชิย่รา'ว ๘-๙ คนเท่านั้น ทุกคนคุสีหนาแลไแสดงว่าไม่รู้ 

เรืองอะไรก่น ขาพเจ3าก็กลบไปหองกองประว*ฅศาสฅร์ทหารเรือ ไปนงครวจปรืฟ่นาวิกศาสครคกว่า 

ขณะนเบน,เวลาราว ๑๗.๐0 น. 

เสียงบนคงจากผ้งพระนครมาประปราย บางเสียงกไค้ยินจากสะพานพุทธยอคพ้า 

ทราบภายหลงว่าคุณฉลวย เสือประสงค์ กบคุณพ้ก ไค้ยิงโฅ้ฅอบกบรถรบ มีคุณเทพฤทธึ๋ เบน 

คนวงเคันหนน0ก่าย ขณะนืใฟพ้าท่พระราชว้งเคิมไม่มี เข่าใจว่าใครคงปลคสวิทช์เสีย เมือขำพเจา 

ส่งเค้นเครื่อง’ไฟพ้า พระราชวิงเดิมก็มีไฟใช้ จึงไค้ยินเสียงวิทยๆ โค้คอบก่นยุ่งไปหมค ทาง 

รฐบาลประนามว่า ทหารเรือเบน‘กบฏ จะโจมดีพระราชวไเดิมคไยเครื่องบินในวไเพรุ่งน ขอให้ 

ทหารเรือออกไปเสียให้หมค ประกาศว่าจะทงระเบิคกรมอ่ทหารเรือควย แท่ไม่ไค้ยินว่าจะยิง 

โรงถ่านหลวง (ข่าง,วคแ'จ,ง) เลย 

เราเป็นทหาร นายไม่ส่งให้หน่ - จะหนีไค้หรือ ? ท้งระเป็คไค้กทงไปซ็ ใครโคนเขา 

ก็คายไป เรื่องจะไปหำมเขานั้นหามไม่ไค้ เราคอยหลบให้ค ๆ ก็แลวกน พลาคทาเสียทีก็คายแหง 

เก็คมาฅายหนเคียว ใครจะไปกลวคาย อย่ามาข่กไแลย ท่าราของขำพเจำก็บ่งมีไว้อย่างน้แหละ 

รฐบาลเขาคองการคัวจอมพล ป. พิบูลสงคราม แท่ขณะน้จอมพลถูกคุณมนัสคุมคัวไว้ 

ในเรือครือยธยา บ0งคบให้จอมพลบอกแก่คณะรฐมนครืว่าอย่ารบกนเองเลยจะเสียเสีอคเปล่า ๆ วิธี 

จะให้พคบอกแก่คณะรํฐบาลไม่มีอะไรจะสวยไปกว่าย์คเสียงไปพุคที่กองส่ญญาณทหารเรือ 

คุณสมหมายและคุณบิญญาก็ลงเรือดีวมายไพระราชวไเดิมเพื่อเอาเครื่องคัคเสียง เพราะ 

ขำพเจามีเครื่องอคเสียงอย่หลายเครื่อง แผนกอื่นเขาไม่มีเลย 

ขำพเจาไค้ให้คุณบิญญาเซ็นยืมไป คังนั้นท่ารวจ ๆ จงหาว่าขำพเจ8าสมรู้เป็นใจกไ) 

พวกกบฏ จไ)เอาขำพเจ8าไปขํงเสีย ๕๕ วน ความจริงเขาคงใจจะพ้องขำพเจาเหมือนกน แท่ 

อยการไม่พ้อง ขำพเจำเลยรอคคัวมาไค้ ม่ายงนคัองขายบาน1ขายช้องก่นบน!] หรืออาจจะปอค 

คักเสบคายโหงเสียในลหุโทษก่อนพระ'ราชบิญญ่ค,นีรโทษกรรม พ.ศ. ๒๕00 ก็ไม่ร้ 

คงแท่ ๑๖ กุมภาพนธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑ มาแลว ทางการเขาเขม่นทหารเรืออยุ่หาว่า 

ทหารเรือช่วยคุณปรืคีบกเข่าวงหลวง เขาจึงวางแผนยิงสโครืกบินท์จากถนนระนองจุบเบากอง 

คัญญาณทหารเรือเรียก,ว่าขีดแผน'ที่ยิงกํน่ทีเคียว ส่วนครูคลองเคยไม่อยากมี'เรื่อง รถฃึาล์ฟทรํคค์ 



๓๔ 

กเอาแบฅเค!)รึไปไว้ไกลๆ มไเจะไค้ไม่มีโอกาสเล่นงวก็น แฅ่ท็ไหนไค้ คุณมนสแอบลอคนิวมือ 

มาเล่นงวจนได้ 

ไค้บอกแลวว่าเวลานนรฐบาลเบนรฐบาลคำรวจ คุณเผ่าเบนฅวโผใหญ่ ใคร ๆ ก็เกลียค 

คุณเผ่าทงน่น พอ๓คจบจอมพลแปลก ราษฎรทวไปจึงเห็นว่าสมควรท้รฐบาลตำรวจ ฯ จะสน 

อายไค้แลว จึงช่วยก็นเชียร์ แต่เชียร์ไม่ออกเพราะ “เสียงมีนค,งกว่าคำพค,, ไม่ยํกกะใช่ “ปากกา 

คมกว่าลกกระสุน ’ รฐบาลมีบนกระบอกโคกว่าจึงเล่นเอาทหารเรือหงอไป 

ทหารเรือบางคนมาเตไเแรำเตไเกาทางผ่งธนบุรีพวีาใหญ่ เห็นว่าทหารเรือเอยแน่ก็ 

กระโคคไปเตนแรืงเคนกาทางผ่งพระนครบ่าง เลยได้เงิน “ค่าปราบทหารเรือ,, ไปหลายคน 

มนก็ขำค้ เบนอ,น'ว่าว,น่ท ๒๙ มิถนายน ๒๔๙๔ ทำให้คนได้เงินเค้อนขนฟ่รึก็นแยะทีเค้ยว 

คืน'วน'ทํ ๒๙ ทหารบกไม่กล่าข่ามมาผ้งธนบุรื เพราะนึกว่าทหารเรือมีกำลำเข่มแข็ง 

เตรืยมกบฏเต็มทํ แต่แท้ที่จรืงทหารเรือไม่มีอะไรเลย เพราะไม่ได้เตรียม คนท้เบนฅวต็งต่วตี 

ในการกบฎผ่ายทหารเรือมีไม่ถึงสบคน ส่วนต่วต็งตวตีทํว่มีนผ่ายอื่นเขาลือก็น่ว่ามีหลาย แต่พวกนน 

กลบตาลบตรแปรพกตร์ไปเสียหมค ทหารเรือเลยรบหให้าอยู่พวกเคียว 

คืน'นนทงคืน,ไค้ยินเสียงยิงกำเแปาะแ!เะเต็ม'ที เพราะต่างไม่ทราบกำลงซึ่งก็นและก็น 

นยว่าทางกองเรือรบมียิงก็นมากหน่อยเพราะผ่ายรฐบาลล่งทหารบกบกเข่ามายิงทางว่งหลวง แต่ก็ 

ไม่เต็คขาคอะไรเพราะม่นมีค ยิงกนส่งเคชไปอย่างน1นเอง 

ในพระราชก็งิเติมมีผ้คนคึกคก เสียงนกเรียนเตรียมนายเรือติงกว่าเพื่อนเพราะพวกเขา 

ชามฟากผ่านไปพระนครไม่ได้ โคยไล่ตอนข่ามฟากมาผ่งธนบรื เลยมานงินกก็นใน'โรงเรียน 

มากหน่าหลายตา นาวิกโยธินส่งทหารมาประจำไว้ทึบอมวีชํยิประสีทธื้หลายคน คุณกระวี หาวเจริญ 

มานงคุยอย่กบข่าพเจำในกองประวฅศาสคร์ทหารเรือ หํองข่าพเจำเลยเบนสโมสรไป 

กองประว่ตศาสตร์ทหารเรือฅํ้งอยู่ในพระราชวงเติม อยู่ชนล่างค้านตะ'วนตก'ของกรม- 

เสนาธิการทหารเรือ หลบตานึกง่าย ๆ ก็ว่าข่างเวจขของพวกเรานนแหละ พวกชนหลงบางคนจะ 

เข่าใจเขวไป จึงต่องอธิบายไว้ควย 

หองข่าพเจำมีชยภมีตี ยิงมาเท่าไรๆ เบนไม่ถูก เพราะมีทึกำบ่งหลายอย่าง ข่าพเจำนง 

พื่งวิทยุ ฯ ค่ากนได้สบาย หลวงนาวาวีจึฅยิงเร่มาขอกาแฟกิน คุณทศน์ กรานเลิศ ยิงเอาเสอนอก 



๓๕ 

(มสายองครกษ) ฝากไว้1นหองขาพเจ้าก่อนจะเบคหนจากพระราชวงเด้ม เคราะห์คท้ห์องข่าพเจา' 

ไมโคนมอคีงค มีฉะนนเครืองพิมพ์คค ๓ เครืองจะคองหายแน่ ๆ กรมเสนาธิการทหารเรือถกคน 

งคทุกทอง๓อบไม่มีเวน เวนแค่'หองของ'ข่า'พเอาหืองเคียวที่,ไม่ถกเบค หืองลกนองของขาพเจา 

ซงอยู่คานฅะ,วนฅกสุคก็ถกงค อายมือคียงเอาเหล็กแหลมท้มหมวกมหาชน จุลพนธ์ เบนรโบ 

แถมเบคฝาหีบเซฟทงไว้ให้เห็นอีก ใคร ๆ เขาบอกว่าพวกกบฏเอาไป แค่ใครล่ะเบนคนเอาไป 

เพราะทหารเรอวิงหางชหนีเอาควรอคกนไปหมค ผู้ย่คครอง*, เขากทำเล่นสบายใจ หืองส่วนฅว 

ของขาพ■.จาทโรงพยาบาล (หรือสโมสร) กรมเสนาธกา*รทหารเรือย์งถกง'ค เขาเอาฅ้ใส่เสอผาของ 

ข่าพเจำไป ภายหลง จ.ค. แกลว ไค้ไปทวงคืน “เขา” ก็คืนให้ ขำพเจำเลยไม่อยากพคว่า 

อายเขา น่ะเบน!คร เบิคถลก,ขากางเกงมนกเห็นแผล บคขากางเกงไว้คืกว่า เงินของกรม 

เสนาธิการทหารเรือหายคราวนีหลายบาท ๆ หลายบาท ? ลำพิงของกองประวฅคาสคร์ทหารเรือที่ 

ฝากไว้ก็คงสองสามพนเข่าไปแล*ว 

เคราะห์คืจรืง ๆ ทํเก็ะของกรมการเงินทหารเรือเขางิคอย่างไร ๆ ก็ไม่ออกเพราะเบนกรง 

เหล็กขนาคใหญ่ ลูกกุญแจก็ใหญ่ เขาไม่มีเคร์องมือคื ๆ มางด ถ้างดอ่ายกรุใหญ่นืไค้จะได้เงิน 

เบนถ้านทีเดียว นไ)ว่าเถ้าตากยิงช่วยบ*งฅาพวกเขาไว้ เงินทุกบาทร''ฐบาลโทษว่าพวกกบฏเอาไป 

เลยแทงบ'ญ่ชีถ้าหน่ายเบนศูนย์ 

หองทัศนทีกษาของข่าพเถ้าท้อย่ข็างประตูใหญ่ มีกอ่องถ่ายภาพยนตร์ เครืองบนทีก 

เสียง กลองถ่ายรูป เครืองฉายภาพยนตร์ ปรากฏว่าหายเกลยง ทีไม่หายก็คือพืล์มภาพยนตร์ 

ยงเคราะห์ดีอีกหน่อยทึ่กถ้องถ่ายรู'ปอนหนึ่งที คุณเรือ ภู่กาญจนะ ขอยืมไปใช้ราชการกรมอุทก 

คาสตร์ กลองอนนึ่เลยคงเหลือเบนสมบฅอย่ นอกนนเกลยงกระเปา 

วิธงิด่กุญแจของเขาเบนเลิศ เขางดมให็ฅราแตกเสียควย เขาทำอย่างไรท่านร้ไหมๆ 

เขาง'คออกมาหมดท็งสายยูโดยมิให้ตราแตกเลยแม้แต่นิดเดียว พอขนของขางในเสร็จแอ่วก็ตีสายย 

ไห้ประกบเขาฅามรปเค็ม ฌึนอนว่าไม่มีรอยแกะรอยงดเลยแม้แต่นอย ใคร ๆ ดูเห็นว่าลกกุญแจ 

แสะประตคงสภาพเค็ม หาร้ไม่ว่าโจรผู้ดีท่านลอกคราบพวกเราจนเหลือแต่เปลือก สีงของทีทำ 

โจรกรรมได้ตกอย่เวงนาครเขษมบานคาเกียง เจ๊กรวยกันใหญ่ เพราะผู้เอาไปจำนำหรือขายไม่ร้ 

ถ้กค่าของของ พนบาทขายได้รอยเคียวก็เอา 



๓๖ 

คกกลางคืนวนท้ ๒๙ ไม่มีใครไค้นอน อย่างคก็นํงหลบนกเอา เราเลยกลายเบนมา 

เล่นละครของโลกไป เวลานืชุฅใจคนทงเมืองเข'เจะคืคอย่างไรเราเคาเขาไม่ถก พวกทหารเรือโคน 

รฐบาลหาว่าเบนกบฏไปเค็มประค ไม่มีบญญาแก็บญหานี่ได้ตก เพราะจอมพล ป. กำล่งอยู่ในเรอ 

ศรีอยุธยา ขำพเล่าเองก็กำลํงคอยคว่าประกาศิตของจอมพลป. ที่บอกให้ริฐบาลหยุคยิงนนจะ 

สมฤทธผลหรือไม่ ปรากฎว่าเหลว-รฐบาลไม่เชื่อ-ตองกิารจะตีทหารเรือให้แหลกให้จงไค้ 

เรือศรีลยุธยไจะออกจากหนาราชนาวกสภามาจอคหนำบอมวิชโ]ประสิทธเวลาใคขำพเจา 

กลืมเสียแล่ว ปรากฏแค่ว่าเชำวไเที่ ๓0 มีเครื่องบินมาบินเวียนวนอย่บนหํวเรา เขาจะที่งลุกระเบค 
&) รเข 

ลงพระราซวงเค็มฅามคำฃ่ของเขาหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบ ชํๅพเจโบอกแลวว่าล่านายยงอยู่ขาพเจ่า 

ก็แจวไม่ได้ ฅกลงนืง้แหงแกํอยู่ในหํองของขำพเจ่านนเอง 

เสียงเครื่องบ๊นคํงหน์กขน ผฅนชกบางตา โทรศพที่ในหองวีทยุ ฯ ขำง ๆ หองขำพเจา 

คํงล่นไม่มืคนรบสาย ขำพเจ่าไปรบสายกองล่ญญาณบอกว่าโคนโจมฅี ๕-'๖ ลูก ขำพเจ่าถามว่า 

เขายิงมาจากไหน รบตอบว่าไม่ร้ ขํ;เพเจ่าถามว่าที่นํนมีใครอยู่บาง รบฅอบว่ารองผ้บิญชาการกบ 

คุณชลี ขำพเจ่าบอกไปว่าไม่เห็นมีใครล่งอะไรนี่หว่า เวลานี่ไม่มีคน เขาวิงไปไหนหมคแล่วก็ไม่ร้ 

เครื่องบินกำล่งโจมตีทางแม่นำ เขำใจว่าจะที่งระเป็คเรือศรี 

นายทหารเค็ก ๆ มาจากสมุทรปราการ ๕-๖ คน ไปหาใครไม่พบก็มาหาขำพเล่าที่กอง 

ประว่ตศาสตร์ ชำพเล่าก็บอกว่าเวลานี่เรากำล่งเบนรอง เสนาธการทำนอย่ไหนไม่ทราบ ไปตาม 

เอาเองเถอะ 

พอเครื่องบินไปแล่ว ทหารก็กลบมาล่อง ๓-๔ คน บางคนเบคกลบไปบ*านแล่วก็มี 

เวลาเกือบเที่ยงเห็นแสงไฟลูกโชตีช่วง ไค้ขํบทราบว่าโรงถ่านหลวงไฟไหม้ ผายรฐบาลคดว่าคอง 

ตคกำล่งทหารเรือโดยยิงเชื่อเพลิงให้วอคไปเสียเลย นำล่นลูกล่นใหญ่ เคราะห์คีที่ไม่ระเบิคใหญ่โต 

หรือนำล่นจะนอยก็ไม่ร้ ภายหล่งเขาว่าขํฐบาลเอานำยาเคมีมาคบ ขำพเจ่าไม่แน่ใจ นึกว่ามนคับ 

เองเลียมากกว่า 

. ร.อ. เลก เหนี่ยวห็งเจริญ มาบอกขำพเล่าว่าทหารเรือศรีอยุธยาไม่ได้กินขำว ขำพเล่า 

บอกว่า “กไม่มีขำวให้กิน,, เขาคงนึกว่าขำพเล่าเบนพระอิศวร ใครๆ ก็มาขอพร แค่ก็น่าเห็นใจ 

พวกเขา เพราะสุภาษตฝรีงบอกว่าเวลาคนจะจมนำตาย แม้ฟางเขาก็เกาะ บางที่เขาจะเห็นขำพเล่า 

เบนฟ่างบางกระมง 



๓๗ 

เสียงบนยิงกนตูมฅาม ขำพเจำเกรงว่ารถยนต์จะโดนกระสน จึงบอกให้ จ.อ. อทืยิ 

นำรถใปแอบไว้ใฅ้ฅนกระเบาให้ชคกำแพงใหญ่ลกกระสุนจะไค้ไม่ถกรถ พอจอดไค้ไม่ถึงขํวโมง 

จ.อ. อทย มาบอกว่ากระจกหนำรถแตก ขำพเจำช่ำสงสัย จึงไปตรวจดเห็นกระจกแตกละเอียดแค่ 

ไม่หสุด,จากกนคงเกาะเบนผา!บ่'หมด'ทงิแผ่น มองให้ทะลไม่ไค้อย่างเก่า ฅรงหนำรถมีรูสะเกค 

กระสุน ๑ รูทะลุโบเข่าใป แค่ไปโดนทำนตเสียจึงไม่ทะสุดลอดไป นบวำเคราะห์ดิบิเครื่องไม่เสีย 

ยงแล่นไค้ แค่เวลาขบฅองชะโงกหนำขบ ลูกบนลูกหนึ่งทะเลนลอดธรณีประฅใหญ่เขามาใน 

พระราซวงเดิม แลำก็ระเบิดเอารถของขำพเจ็าหนำปรไป 

เวลานสงครามไค้ประกาศแลำโดยปริยายระหว่างรฐบาลกบทหารเรือ ทหารเรือทุกคน 

ลูกตราหนำว่าเบินกบฏ ตกกะไดมนก็พลอยโจน แค่เราเสียท่าที่ไม่ไค้เฅริยมคำรบ ผ่ายรฐบาลเขา 

พรอมอยู่แล่ว ทหารเรือก็เลยเบนเบยล่าง 

ทางท่าเรือมีการลำเสียงทหารจากกองสัญญาณ คร1งแรกคงตงใจจะมาช่วยพระราชวงเดิม 

แค่ลงทายหนีไปสมุทรปราการ โดยทางนำในสันบิ ๓0 หรือสันที่ ๑ จำไม่ไค้เสียแลำ 

ทางสมุทรปราการส่งกำลำมาช่วยกองสัญญาณทางถนนสขุมวิทนํงแค่ดินวินบิ ๒๙ แค่มา 

หยุดชงำแค่พระโขนงก็มี ที่'ไปถึงดุมพินีก็มี 

ทางบางนาโค้รบหนํงสือให้ส่งอาวุธมาช่วยพระราชสังเดิม 

ทาง ส.อ. ส่งกำลงไปฅรืงทางสะพาน,พุทธยอดพา 

ทางกรมอู่โดนทงระเบิดจากเครืองบิน แค่ทงไม่แม่น ลกระเบิดไพล่ไปตกลงในวิด 

นาคกลาง คุณจำเริญ ฃนธห็ร่ญ่ เดินงมง่ามอย่แถวนนเลยหำแบะไป ภรรยาคุณจำเริญรองเรียน 

ต่อกลาโหมเลยไค้บำนาญพิเศษ กลายเบินคนผายรฐบาลไป ความ'จริงก็'น่า-จะเบินเช่น'นํน เพราะคุณ 

จำเริญแกไม่ได้เบินกบฏสกนีคเดียว จะไปหาขาวกินก็ตองไปตาย 

ในสันที่ ๓๐ นึ่ ขำพเจ2าเดินตรวจรอบพระราชวังเดิม ดเจำตากก็เห็นท่านเศริา หสังคา 

กองทพเรือกระพองสีทองร่วงท้ละแผ่นหล่นแปะลงมา ขำพเจานึกปลงอนิจสัง ตำเรากลายเบน 

กบฏไปแลวหรือนิ ? อีกหน่อยคงหล่นแปะเหมึอนกระเบองหสังคานึ่แหละ 

คุณประสีทธ ใบเงินโทรศพท์มาจากบาน รายงานว่าขำมมากรมไมไค้ ขำพเจำ 

บอกว่าอย่ามาเลยมาก็ไม่มีงานท่า ท่พกาสัง'จะแตกอยู่แส่ว นอนพ้งข่าวที่บานเถอะ 



๓๘ 

เคนม'!พบคุณสฅ มาลิยพนธ์ กลางสนาม แกบอกว่าครูคลองเคยอยู่บำนคุณสกล 

ช่างประคบ ข5าพเจำจึงฅคสินใจไปหนิ1เวคใหม่พิเรนทร์ที่โพธิ้สามคน ครูคลองเคยท่านถามว่ามี 

ธุระอะไร? ขาพเจำบอกว่าเปล่า ความจริงก็มาเพื่อรไ]คำลิงท่าน เมื่อท่านไม่ใช้ ขำพเจำก็มาขอ 

ขำวสุกคุณสกลกินไปพลาง ๆ ก่อน 

คุณสกลบอกว่าที่น่คื บืงพระปรางค์ว่คแจํง กระสุนไม่มีผ่านมาไค้ละ (ปรากฏในวน 

ท่อมาว่าไม่จริง กระสุนแอบมาเจาะฝาทะลุฅรงหองริบแขกพอคี บงเอญไม่มีคนเบนเบาเลยทะลุ 

แท่ฝา) 

อำยรถ “กระจกเสีย,, ท่องจอคไว้หลิงบานคุณสกล มนแล่นไม่สะควกเสียแลิว 

คุณสกลเล่าว่าเห็นครูคลองเคยเคิน๓ ๆ ลิง ๆ อย่กลางถนนจึงไปเชิญท่านเขำมาพกใน 

บำน แท่จะเลยงชำวเชำท่านหรือเปล่าขำพเจำลืมเสียแลิว แลำท่านก็เลยพ8กอยู่ทนํ่นคลอคท่งว"น 

คงปวคหำแย่ที่ถูกหาว่าเบนกบฏ จะไปบอกคุณอานนท์ให้ล่งคำจอมพล ป. คืนให้ริฐบาลก็ไม่รู้จะ 

ไปบอกเขาว่าอย่างไร ดีไม่คืเขาจะบ๊าคไช่เอาก็ไค้ ท่านก็ไค้แท่คุมขมไ]เพราะลกนองเกิค “พ็เรนทริ,, 

ขนแลำ บางคนเขาเลยกล่าวว่า “ห่าลงกินทหารเรือละคราวน้,, มนก็น่าจะจริงของเขา 

รองผู้บญชาการ (หลวงเจริญราชนาวา) ท่านจะมาถึงบำนคุณสกลเมื่อไรขำพเจำไม่ทราบ 

ไปเจอหนำท่านคอนขนชลายนนาวินเอาเงินมาให้กรูคลองเคยหมื่นบาท 

เห็นฃนชลายนนาวินห่อเงินมาให้ครคลองเคย ครูคลองเคยยนให้รองผู้บญซาการ รอง 

ผ้บฌชาการออกมาชะโงกหนำคคนขางนอก เห็นขำพเจำ คุณสกล เจาของบำนลิบคุณจวบ 

พลกลิาน่งอย่ ท่านก็กวำมือเรียกคุณจวบไป บอกให้นำเงินหมื่นบาทไปให้คุณชลี สินธุโสภณ 

ท่กองส"ญญาณทหารเรือ 

กองลิญญาณทหารเรือไม่มีเงินซออาหาร ทหารอดขำว รองผู้บญชาการเพ็งมาจาก 

กองลิญญาณไค้เห็นขอเทจจริง จงไค้มาบอกครกลองเคย ครูคลองเคยจึงจ่ายให้ไปหมีนบาท 

เพราะคืดว่าจะคองรบกนหลายวน รองผู้ม่ญชาการแนะให้คุณจวบปลอมเบนพลเรือนไปขามฟาก 

ทางปากคลองสาน แลำโดยสารรถไปทางสีลม คุณจวบริบคำสํงแลำก็ไป ปรากฏว่าภายหลำเงิน 

รายน้ไม่ได้จ่ายอาหารเลย เพราะคุณชลี ไปบางนาแลว เงินคองเอามาคืนคลิงอย่างเก่าครบท1ง 

หมื่นบาท เงินหลวงคกนาไม่ไหลคกไฟไม่ไหม้ แท่พอดกไปถึงมือ ‘ไขา,, เขำก็วอดเบนอากาค 

ธาฅไปฉิบ 



๓๙ 

เหน,รถบนบโรทงวิงรึาะสีงค็งคงผ่าน,,[ป'ทางกองทพเรือ เสียงบอกว่าจะเอาไปย่นทางกรม 

อุทกคาสฅร อายบนสมยคุณบู่Iจะไปย่นอะไรเฃาไค้ ทำเสียงคำเบนประทคแหละไค้ ใครลิงให้เอา 

ไป ขำพเจำไม่ทราบ 

อกครู่หนงคุณมาโนช ทุมมานนท์ ก็มายำบำนคุณสกล ฅวเบยกม่อล่อม่อแล*กมา 

ทเคยว ไคความวาว่ายนามๅจุๅฦเรฎครื ช่วยพยุงเอา จอมพล ป. ว่ายนามาควย บอกว่าเวลาน็ 

จอมพล ป. อยู่ทีกรมเสนาธิการทหาร!,รือ 

ถนนหนำวคใหม่พิเรนทรไม่มีรถเค้นเพราะรถขำมฟ่ๅฤไบ่พระนครไม่ไค้ ชาวบานก็ไค้ 

แฅ่หคหวอยู่ในบ่าน คูรฐบาลปราบทหารเรือว่าจุะสคสีนลงอย่างไร 

ทางคุณประกอบ หอม'จน'ทน กำลำไปลำเลยงเอาอาวุธยุทธบ่ณฑ์มาจากบางนา คงใจ 

จะมาสูรฐบาลใหเคมเหนียว แค่เขำมๅผิคจุงหวะ โคนบนผงพระนครกระหนื่าทีหนำฦฏีจีน นบ 

ว่าเรือลำเสียงคระเวนวารีมาไม่ฤงพระราชวำเค้ม คำคุณประกอบเองโคนยงขาหก แกลิงบอก 

ฅารวจ ฯ ว่าถูกยงทีพรานนก คำรวจ ๆ เขากไม่เชือเพราะพยานปากค้น ทุ บ่ง'ว่าคนลำเสียงอาวธมา 

คุณโสภณ ทีมกระจ่าง มาหงขาวให้ทหารกินแถวพรานนก เพราะทเรศน์ยคาที่ทหาร 

ใปขอชาวบ่านเขากิน 

คุณประกาย พุทธารี มาหาครูคลองเคย ขำพเจำถามไค้ความว่ามีทหารมาจากราชบุรี 

เวลานอยูแถวคลงชน กรูคลองเคยใชใหคุณกนก นพคณ ไปคว่ามาคหรือมารำย 

เห็นคุณ'วิ6ถูร มาลไ)วงศ์ เค้นโคลงหำง'อกแงก คงเหนื่อยเค็มที่แลว ส่วนหลวงผวน 

วิธีรบ เคนกำ ๆ เค็มที่ แค่ภายหลงไงกลายเบนพยานโจทศ์ไปไค้ก็ไม่รู้ 

ทางพระราชวงเต็ม มีคุณแชน นจจุสานนท บ่บท่านครรชิคพลควบคมอย่ 

หมคกระคาษ เอาไว้ค่อคราวหลิงเถอะนะ 

โรงพยาบาลทหารเรอ ปากคลองมอญ 

๓ ธมวาคม ๓ 



นิทานชาวไร่ 

(ตอนท ๖๓) 

คุณสวิสค ภูติอนนฅ์ มาจากเกล็ดแกว ระมาเผาศพบิคา เลย??อิงเลิกเผา มาวิงวุ่น 

อยู่แถวบานคุณสกล ช่างประคบนี่!.อง 

คุณเฉลิม สถิรถาวร ก็เห็นนํงฒ่เฉย ๆ ไนฐานะเบนนายธงผู้บ่ผซาการทหารเรือ 

คุณเสนาะ สมิตะเกษคริน ประจำการอยู่ที่ไหนไม่ทราบ เห็นบวนเ!]ยนอยู่ทิบ่านคุณ 

สกลเหมือนก้น 

ตำร'วา! ๆ ถามว่าแม่ท“พเรือฅ็ง็กองบ่ญชาการที่บ่านคุณสกลหรือ จุ ข่าพเจ่าก็บอกเขา 

ว่าไม่เห็นเบนกองบ่'ญชาการอะไร ไม่เห็นท่านเฅรืยมอะไรเลย ผู้คนก็มืกระหรือมกระแหร็มอย่างที่ 

ข่าพเจำได้กล่าวมาแก้วน็แหละ ม“นจะเบนกองบ่ญชาการได้อย่างไร พวกเราพคก้นว่าเราระเอา 

จอมพลส่งกลบคืนอย่างไรคีล่ะ ไม่มีใครกล่าตอบ เพราะผายรฐบาลกำส่งกระหนากระสุนหนโา 

มีใครไม่ทราบมาบอกว่าเรือศรีอยุธยาไฟไหม้ เบนอนว่าเรือบืนหน“กของไทยท*งเรือ 

ธนบุรีและเรือศรีอยุธยาไฟไหม้เพราะน์ฒนไทยท่งสองลำ เรือธนบุรีโคนเข่าที่เกาะช่าง ลกน์อิง 

คุณ1พ!น ฤทธาคนี รณนภากาศ ก็เล่นงานเลียไหม้และจม ถ่ายรบ่เอามาร"บ่ความ'ชอบ พอถ่าย 

เข่าแทนที่'จะเบินเรือลามอตตํบิเกฅ์ กลายเบินเรือธนบุรีไปฉิบ เลยฅ่อิงเก็บเขาตู้เอาไว้ค่าตนเอง 

เล่น เรือศรีอยุธยานิ'ก็เหมือนกนิ คุณV)นสํง้ที่งระเบิดท1งๆทีร้ว่าจอมพล ป. อยู่ในเรือ ว่าก้นว่า 

ทางริฐ์บาลเขาไม่เลียดายจอมพล ป. เพราะเคยได้ประชุมกนไว้อย่างนน ทำนอง “ชีวิตขาคชาติคง” 

เบนใช้ได้ 

แต่จอมพล ป. สวดให้คุณมาโนช ทุมมานนท์ พ้งให้กลุ้มไป ใครอยากพงก็ไปถาม 

คุณมาโนชเอาเองว่าจอมพลท่านเสวคว่าอย่างไร เพราะขณะว่ายนาจากเรือศรีอยุธยานั้น คุณมาโนซก็ 

มานอนอย่สนามกีพา (คุก'ชวค'ราว) ตงนาน ยิงเคราะห์ดีที่ไม่โคนพ้องศาล 



จอมพล ป. ให้การต่อศาลว่า พบนายทหารแก่คนหนึ่งนั้งรองไห้ทึกะไคนั้องพระโรง 

พระเจาฅาก นายทหารแก่คนนั้นคอ คุณบุรีนทรี ศรีวรรธนะ แกคงจะรองไห้คคถึงเรือศรีอยุธยา 

ละกระม่ง คุณบุรีนทรีคงมาบวนเบเยนอย็ใน1/'!ระราชวงเคิมตงแต่บ่ายเบนแน่ ไม่ปรากฎว่าลูก 

ระเบ้คมาฅกจัง ๆ ในกำแพงพระราชจังเคิมเลย มีแต่ลกกระสุนบ้นเล็กทำไห้หลงคากองทํพเรือโหว่ 

1ปหลายแผ่น ส่วนทองพระโรงพระเจ2ๅคาก ศาลพระเจาตาก กำเก่งพระปน ปลอดภไ!ได้อย่าง 

ประหลาค หรือจะเบ้นเพราะอยู่เตยก็ไมริ ทางรฐบาลคงร้ว่าพระราชว็งเคมคงไม่ใช่ที่ส์าค้ฌจึง 

ไม่ยิง ไพล่ไปยึคโรงพกลมพน่ เมื่อครงั้จะบุกเอาตำนายรีอยตำรวจตรี วิธาน ธีรเนตร นายนั้น 

ตองวึงแจนไปหาคุณเผ่าจึงรอดไปไค้ 

ค2านกองสญญาณนั้นมีทหารหนาอยู่คนหนึ่งคือ คุณสุคจึตต์ พืนั้ธ์'ทรัพย์ นายคนนึ่ 

รนจนสุคใจขาคค้น,, ผลสุคท็ายตนเองตองไปลงคำนั้าหนีหมกสวะอย่ในคุ ทหารบกจบตำไค้ 

เอาไปขงไว้ในคุกทหารบกบางซื่อ ภายหล่งจึงโอนมาฝากนั้งที่สนามกีฬา ก่อนจะให้ทหารบกจบต่ว 

แกเอาบ้นกลสองกระบอกไปซกไว้ไนพงแถว ๆ นั้นเอง อายบนกลสองกระบอกนึ่เองทำให้แกมี 

กำลํงทรีพย์ใช้ซอเหล่ากินไค้ในสนามกีฬา เรื่องก็มีว่าวานให้'เพื่อนไปหาบนกลน,น ๆ แลวเอาไป 

ขายเบนบีนเถื่อนไป เหตุด"งนึ่เองบนเถื่อนจึงมืเกลื่อนกลาดทิวไป ผสมรานคาได้สิงลกบนมาขาย 

เถื่อนอีกควย 

อีกประการหนึ่งพวกชนบทร้จ้ก่ทำบนพกกนเอง อาวธเถื่อนจึงมีมาก ยากแก่การปราบ 

ของผายรฐบาลย็งน่ก็ 

คานสิตพืบนึ่นก็เตริยมยกพลมากรุงเทพ ฯ เหม็อนก่น แฅ่ไม่มีคำสํงให้ยกก่เลยฅอง 

ชะง"ก รออย่อย่างนึ่นเอง ความจริงนวม็มาใช้ถึอหนังสือปลอมลายมือแม่ท"พเรือส่งให้ทหารสิตหีบ 

ยกเข่ามาเหมือนก่น แต่ไค้ทราบภายหล"งว่ามาใช้น้นทำเหลว จคหมายคำส่งหลอกไปไม่ถึงสิตหีบ 

ถาคำสิงหลอกไปถึงหลวงวิเชียรนาวาก็คงยกมาแน่ แต่ จอมพล ป. เชึ๋อคำบอกของหลวง 

เสรีเริงฤทธ ว่าหลวงวิเชียร ฯ (วิเชียร รคนกุล) คงเขา'พวกกบร"ฐบาลแน่ เพราะนามสกล 

เดียวกนก่บแก เคราะห์คีพื่ทหารสิตหีบไม่ไค้มา ถามาก็ไม่แน่ว่าพะบู๊กนหนักเพียงใดหรือไม่ 

เพราะพวกนนลวนแต่เบน นย. ผ้ทีเคยฮึ่ม ๆ มาคร1ง @๖ กุมภาพนธ์ทนหนึ่งแลว 



๔๒ 

จ่า นย. คนหนึ่งควาบิ1นใล่ยิงนายคล่งอาวธ นายทหารตองวีงหนีเอาตำรอค จ่าเหน 

ไม่ไค้กร ะสุนดินคำออกบก.ารุงเทพ ๆ แน่ แกก็เลยยิงขมองชองตนตายเสียเองเพราะ คิคไว้มัน 

ไม่สมคิด 

ทางกองบินทหารเรือก็ไม่มีคำสิงให้ยกมา คุณพิทย์ มุสิกะพกก์ บอกว่าเมื่อไม่มีคำสง 

แกจะไม่ยกมาโดยเด็ดขาด เวลาน์นคุณเสนาะ รำธรรม ผบ.บร.มากรุงเทพฯเสีย การบิงคํบิ 

บญชาจึงเบินของคุณพิทย์ แค่กระนนก็ใด้ข่าวว่าแผงบกเฅรืยมฅิคลกบอมบ์กนแสีว มีคำสิงมา 

เมีอไดเบินปรือมาเมื่อนะน แค่จะปรือมาทำไมนน นำบินแค่ละเครื่องเบนผุ้รู้คนเดียว 

คุณเสนาะจะมาเก้กํงอท่าไหนไม่ทราบ ลกชายของแกที่เบินนำเรียนนายเรือโดนเพื่อนๆ 

บ่งคบให้ข่นบายพ่อของฅนเอง ส่วนลกชายของข่าพเจาวงพล่าน ฤทธที่ขเกียจอย่แสิวเลยดอง 

สอบดกอีกครง,หนึ่ง บิก่อนดกมาค'รงห'น์งแสิว ทางโรงเรียนคอคุณสว่สด็ ภดีอนนท์ ถามข่าพเจา 

ว่าจะว่าอย่างไ? ข่าพเข่าบอกเขาว่าขอให้เบินไปฅามข่อบงคบ เจด้นอยก็เลยดองออกจากโรงเรียน 

ดามระเบียบ 

ที่บานนาเฅรียมลำเลยงอาวธเบินการใหญ่ เพราะรองผู้มัญชาการเขียนจดหมายบอกไป 

ให้ลำเสียงมาปราบกบฏ คุณพล สวรรณประเทศ เก็บจดหมายนนไว้ในกระเบิา เวลาตำรวจเขา 

เรียกคำมาสอบสวน นึกขนได้ว่าจดหมายนนยำอย่ในกระเบิาเลยเอามาเคยวกลืนลงท่องไป ตำรวจ 

แอบดูเหินเอากระดาษใส่ปาก!.ขาก็มาถาม แกก็โกหกเขาไปส่งเดช มันลงไปอย่ในท่องแลวโกหก 

ว่าอย่างไรก็ได้ กลืนกระดาษเล่นแก้หิวใครจะมาทำไม 

ทางสมุทรปราการกองทหารของคุณพิณ พนธ์ทวี กำสิงแหกด่านตำรวจพระโขนง 

คุณเล็ก ว่ชรศิริธรรม กบ คุณอุท่ย บอกว่าฅีไม่แฅกเลยเพราะกำสิงเรานอยกว่าทหารบก 

คณประโยชน์ จุณณะป็ยะ ทำเท่อเล่อเท่อล่าอย่างไรไม่ปรากฏ โดนตำรวจรวบดำ 

เข่าหองข่งโรงพำพระโขนงไป แกลอดทองข์งมาอย่างไรไม่ทราบ เดินดีหนาเฉยผ่านตำรวจมาได้ 

โดยปลอดภยิกว่าตำรวจ ฯ จะรีว่ากนหนี แกก็เป็ดไปลิบลบแลำ ไม่รีชอดำยซาว่าผ่ดองหาคนน์น 

ชื่ออะไร 

ทางกองสญญาณเวลาน์กำลงรวนเพราะข่าวไม่มีกิน โรงครำก็โดนยิงระเบิด ผ่คนกำสิง 

วาว่นกำสิงหนุนก็ไม่มี คำส่งก็ไม่มี ทางทึดีก็ทงฐานทพ เป็ดแนบไปปากน์า ดูเหมือนจะไปถึงน้อม 

พระจุล ๆ 



๔๓ 

ทางทำเรอคุณมาลย เอยมร์คน บงการลำเลียงเบนการใหญ่ ส่งควรองผู้บญชาการ 

มายงพระราชวงเคิม มาฅามทางโคนผ้งพระนครยิงเอา ว่าคนหนึ่งได้เอาคัวเองบำกระสุน 1ห้ 

รองผ้บฌซาการ (เขาว่ากันอย่างนน) ผลสุคทำยท่านก็มาถึงบานคุณสกลได้คงกล่าวมาแลว 

ที่ทองนาหลวงสทธ ๆ (การบญ จุๅรุ:จุนคา) ใช้เรือนำร่องคระเวน ทางร่ฐบาลหาว่า 

คระเวนเพือประโย1ชนแก่ผ่ายทหารเรือ เลยถกจุบไปขงย่งสนามกีฬาเหมือนกัน 

หม่อมเจุำคนหนึ่งโทรเลขมาจุากหำเมือง แสคงความยินคีค่อคุณอานนท์ ปุณ6ทริกาภา 

ตำรวจเลยไปคามคัวม'าขงไว้ที่สนามกีฬาเหมือนกน 

คุณขน ศรียากัย คงออกงวท์ไหนไม่รู้ ตำรวจุเขาคงเขม่น เลยรวบคำล่งมาไว้ 

สนามกีฬาเหมือนกน นายคนนึ่ตำรวจุคองสบหลีกให้เกรงแม่ท่านท่งสองผายจุะมาจุ๊ะเอกัน เคึ่ยว 

พคกนแหลก 

ทหารบกที่ประกักษ์แนชคก็มิคนเคยวคอคุณวีรศกค มืณฑะจุคค์ เพราะแกเบคหนีไป 

พม่าส่วนคนอื่นกบคานนึ่งเฉยกลายเบนผ่ายรฐบาลไปหมค คกัายๆ กับหลอกให้คุณมนัสทำเรื่องขน 

แล8วีฅนไม่ช่วยคาม’ขอคกลง ผ่ายรฐบาลเขาก็ร้คัวแค่เบนทำนอง “หยิกเล็บก็เจุบเนึ่อ,, ก็เลยคอง 
**® ข 

สงบนีงเรื่อยมา ส่วนทหารบกเพชรบุรีและราชบุรีนไเ ชิ'เพเ'จ่าเองก็คค'ว่าคงดำเนินการมาหาม 

แผนการณ์ลมคํงหื่คุณประกายบอก แต่พอมาเห็นกองท’'พเรือไม่ไค้บกก็เลยแปรพิ'กฅร์เบนอึ่นๆ 

ลอยแพให้นายมน"'ส จารุภา นายอานนท์ ปุณขริกาภา เทงเตํง์อย่ฅามลำพ*ง 

กรมร’'กษาดินแดนก็เหมือนก*'นนบว่ารบปากไว้ว่าจะเบนกบฎด็'วยก’'น แต่พอคณมน*ส 

ทำเรื่องขั้นแลว วิทยุของกรมรกษาดินแดนกลบด่าทหารเรือเบนการใหญ่ จึงโคนทหารเรือยิงเข่า 

ให้ แต่ใครยิงไม่ร้เพราะดามคำให้การของพวกนายทหารเรือบนเรือศรีอยุธยาบอกว่าไม่กลำยิง 

เพราะคนที'ผึงเขื่อนมีแยะ ทํ้ง็ๆที่เรือศรีอยุธยาไม่ได้ยิง แต่ปรากฏว่ากำแพงหื่น"นรเบอเร่อ คนเล่า 

บอกว่าช่างก็ลอดได้ 

พวกคุลกากรก็โดนจบมาสนามกีฬาหลายคน พวกนคงมีแววว่าร้เรื่องมาแต่ก่อนเกิด 

เรื่องท,ง๎น็น 

ตำรวจสนฅิบาลก็โคนเข่าหลายคน คุณผ*'น เปรมมณี บอกว่าอีฅาคน.นแกเคยคุม'ขัง 

อวที่หองช่'งสนดิบาลนีหว่า ทำไมมารวมพวกอยู่สนามกีฬาฐานผู้ฅองหาดืวยล่ะ ครนถามแกเช่า 



๔๔ 

แกก็อมยมเหยม ๆ ก!ๆพนบอกว่าอายเซยมนทำเหฅุ เสอก,ไปสารภาพกะเขาเฃั๊'ไ เ^ หนอย เขาหสอก 

จะให้เบนนายร9อยโทเขาหน่อย ทะเลนปดหมด พรรคพวกเลยโคนรวบ 

คณประพันธ์ ลกนองหลวงกาจสงครามก็มา เล่นสนามกฬา กะ1เขาควย จากปากคา 

คุณประพนธ์ ขำพเจ8าเลยร้ว่าสี่อคีฅรฐมนฅรีโจรมลายคนโหนมาชิงพัวบึบางเขน 

ทาง สบิ. น่นคุณ่ผํน โพธสุนทร ค8องวีงพล่าน บองพันม เหผายรฐบาลบวมาค 'ง 

เจริญพาศน่ไค้ ทกงคิรืราชก็คอยให้ยามคอยเหคุดอยู่เหมือนกน ส่วนคุณพอน พนธทรพย หลบ 

คคไปไค้อย่างหวดหวิด 

ทางสมอแดงใครไม่ทราบปล่อยพักโทษออกหมด นํกโทษคนหนงควาบน ร•ก* ^บ่ 

จากไหนไม่ทราบ โคคขนพระปรางค์พัดแจง ยิงไปทางท่าเคยนอย่างสนุกมอ กว่าจะหลบหนใบ่ 

ไค้ก็เมื่อกระสนหมดพัวแลว ท่เป้คปล่อยพักโทษเพราะถงนาม่นเบนซินสองรอยลดรลูลลกระเบค 

จากเครื่องบน ทำให้ไฟ่ลกฮือขำงสมอแดง เขาใจว่าผ้คุมคงใ]ล่อยออกไปโคยอดโนมดขน 

คุณกนก นพคุณน์น่ น่บว่าซวยกว่าใคร ๆ เพืงกพับจากราชการบกษ์ใค้มากบคุณวิรฎฐ 

พั)คะเกคุ วนท ๒๘ มิถุนายน พอร่งฃนก็เกีดเรื่องพอดี กลายเบนแม่ทพหนาไปโดยปริยาย 

คณวิสิทธ์ พันทรางศ เกิดจดพันทึกไว้ ตำรวจ ๆ พันไดในกระเปาเสิอทึถอคทงไว้ทึ 

บ่านคุณสกล เลยถก,หา1ว่าเบนผรเรื่องดี ฅองไปอยู่สนามกีฬาเหมือนพัน 

เสีบิที่บ่านคุณสกลมีแยะ ตำรวจ ฯ จบเอาไป ใครโกหกเก่งก็รอดพัวไป บางคนบอก 

ว่าไปเล่นกีฬากลบมา ไหงเสิอผาไปอยู่บ่านคุณสกลฺได้ก็ไม่ริ โกหก’ไปพัน'ทั้ง,นา'ขุ่น ๆ ทึเดียว 

ที่กรมแพทย์,ทหารเรือมีคุณทหาร ขำหรืญมาปรากฎพัว แพัว'พอ'ทึพเรือแคกแก่ผาย 

รฐบาลคณทหารหน่ไปเบนเจ๊กเทียมอยู่ทึประจวบคีรีขนธ์ กว่าเจ๊กเทึยมจะโคนตำรวจ ๆ ล่าดำมา 

เขากรงขํงกีอีกนานโชท้เคียว ที่งน็เพราะตำรวจ ๆ สงพัยว่าเจ๊กทำไร่ทำไมจึงฅองอ่านหนังสึอพิมพ์พัวย 

หมอสงวน รุจ๊ราภา มาพดกบคุณทหารเขาควย เลยคองถกพับไปพังที่พพับพลาไชย 

งานของกรมแพทย์ ทร. ก็มืแยะ เพราะทหารเรือทํโดนยิงทึบอมวิพัยประสิทธ์ก็มี โคน 

ยิงที่กรมอุทกศาสฅร์กมี บ่างก็โดนลูกระพัคจากเครืองบิน ส่วนคนเจ็บทางกองสิญญาณ ทร. 

เขาใจว่าคงขนเขำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ละกระพัง ข1บินขาพเจำไม่ทราบ 



๔๕ 

คามเรือรบกยิง!ไนยุ่ง บางลำก็ถกบนผ้งยิงเอาก็มึ รบกนไม่ร้ว่าใครเบนใคร ใครยิงมา 

ทางไหน ทางเรอก,พ่นใส่ไปทางน1น นัาเรียนเตรียมนายเรือคนหนึ่งนอนอย่ในวโไระฆ่ง กระสุน 

เจากรรมกแล่นไปเจาะขมองเอาฅๅย คเหมึอน'นามสกุล “หวยภ่” เบนการตายท้ซวยจริง ๆ 

สรุปแลวเบนอนว่าทหารเรือทุกหน่วยลกขนยิงกํบผายรํฐบาลทง ๆ ท๊ไม่มิใครสง เบน 

ไปตามอตโนม่ตว่า “มึงยิงกู - กก็ตองยิงมึง,, รำ)บาลจึงประกาศวาทหารเรือที่งหมคเบนกบฏ 

วนท้ ๓๐ มิถุนายน คูเบนวนทนายทหารเรือทุกคนตองใช้สมองกนมาก ว่าทำไมจึงจะหาทางให้ 

หสุคจากคำว่ากบฏไปไค้ มนไมใช่ของค้อะไรนัก ค้ไม่คืตคคุกแย่ไปเท่านนเอง 

คนทีเคราะห์คืทีสุคคือนายทหารเรือที่ไค้ชื่อว่า “ผ้ปราบทหารเรือ,7 ไค้เงินเคือนชนกน 

คนละหลายสิบบาท 

คนทีเคราะห์ค้รองลงมาคือพวกที ไปราชการต่างประเทศเช่นไปเกาหลี พวก'นล่าอยู่ใน 

กรุงเทพ ฯ ก็มีหว้งเบนกบฏแน่ ๆ ว่ากไเว่าผู้หาฤกษ์ก็เบนคนหนึ่งที่ไปเกาหลี แต่อย่าไปเอ่ยนามเขา 

เลยเคียวเขาจะอาย เรื่องนึ่มํนไม่มี'หลกฐาน เบนแต่คำกล่าวกนลอย ๆ ข่าพเจาก็เขียนไว้สนุก ๆ 

อย่างนนเอง 

คนที่เคราะห์ริายก็น่าจะเบนคุณกนก นพคุณที่เพ่งกลบจากราชการต่างจึงหวํคพอคี 

คนทีซวยท้สุคเห็นจะไคแก่คนตายและไม่ไค้ค่าตอบแทนใค ๆ เช่น คุณแก*ว บญช่วย 

สมุหบญชีเรือศรีอยุธยา นายนึว่ายน่าไม่แข็งมานานแลวตํ้งแต่เบนนกเรียน เมื่อว่ายจากเรือ 

ศรีอยุธยามาท่ากรมอุทกศาสตร์ก็เลยจมคืงหายไป ญาติพ่นองอยู่ไหนไม่รู้ ไม่ไค้รองเรียนอย่าง 

คุณจำเริญ ขนธ์หิริญเลยตายเปล่าๆ ที่งๆ ทีไม่ร้คืโหน่อีเหน่อะไรกะเขา สำหริบคุณแกว บุญช่วย 

นึ่แกเบนคนเต่อ เวลาเบนนักเรียนก็โคนเพื่อน ๆ ลีณอาแทบแย่ เวลาไค้เบนนายทหารก็กลีบคบ 

วบไปเฉย ๆ เหมิอน “คนคืที่โลกไม่ทไเจะได้คืคถึง,, 

อีกคนหนึ่งน่ยิว่าจมน่าหายไปเหมึอนกน นนคือนายยามริกเษาการณ์ที่พระที่นังราชกิจ¬ 

วนจฉโ] ว่ากนว่าแกร่วงน่าไปขณะหนีข่าศึก หล่นไปที่งเครื่องแบบ แลีวไมไค้ผลตขนอีกเลย 

ทหารตามเรือก็มีตายหลายคน ไค้ข่าวว่าศพไปติคที่ปากลีค ทางทหารเรือตองงบงิบ 

ท่าศพให้ เพราะทางรฐบาลถือว่าเบนศพกบฏไม่ยอมให้ใช้เงินหลวง แต่ผลสุคท่ายมนก็หน้เงิน 

หลวงไม่พนเพราะเงินส่วนตวมนไม่ใคร่มีกน ตองใช้แรงงานทหารประจำการวนยิงคืา ค่าสัปเหร่อ 



๔๖ 

นนแหละคูเหมือนใช้เงินส่วนฅำที่ช่วยเรี่ยไรกนออก คนไปเผานอยคนหน่อย นอยคนหรืธมาก 

คนมนก็ไหมืเหมือนกน เสียอย่างเคียวที่ญาคีไม่ไค้อะไรเลย เบนอนว่าเสียลูกไปเปล่า ๆ นบว่า 

โชคไม่คี 

กัแที่ ๓ว ทํ้งว่นผายรฐบาลย่งไม่กล่าบุกขามมาผ้งธนบรี เพราะไม่ทราบว่าทหารเรอมีกำลง 

มากหรือนอย คอนนคง'ให้คนมาแอบสืบเบนแน่ ปรากฎว่าทหารเรือไม่มีเลย มีบนคงอยู่แถว 

เจริญพาศนึ่กระบอกเคียว ที่สี่แยกหำนแขกจะมีหรือเปล่าก็ไม่ร้ หลวงผวนวิธีรบนไเแหละควเคนมาก 

ที่สุค เห็นขรถวิงไปวงมา เวลานทหารบกจากราชบรีและเพชรบรืก็ยกมาแล่วิ ใครจะรบกบใครอีก 

ขำพเจำก็กำล่งคอยพงอย่เหมือนกํน่ แค่แลวในวไเร่งขั้นกลายเบนว่ามีคนเห็นทหารบก;ทหารเรือไล่ 

ยิงกนเปาะๆแปะๆ แถววงเวียนใหญ่ จึงเบนอน่ว่าการเคาของขำพเจนมผิค ทหารหํวิเมืองที่งสอง 

เมืองฅองถกรืฐบาลจบฅว “นาย,, ไป แล่วิใช้ล,วล่อมากระหนาบหล่งทหารเรือเขำอีกกระบวนหนึ่ง 

สีงที่ขำพเจ,าคิคในเวลานนก็คือว่า จอมพล. ป. ท่านจะห่ามทํพได้อย่างไร เวลานึ่ท่าน 

ก็อยู่ที่พระราชวง์เคีมแล่วิ ท่านจะโทรศพท์ไปส่งผายรฐ.บาลหยุคยิงไค้ไหมหนอ สงครามจะไค้เลิก 

กนเสียที่ หรือเขาจะทํนเราให้ละเอียค ? ความคีควนเวียน'รอยแปคพนเล่า แค่ผลสุคท่ายปลงเสียว่า 

“๓คมาก็ฅายหนเคียว,, แล่วก็สบายใจ แคเอ ! ก่อนคายมนจะทรมานล่ะ ? อำยนึ่ซี'รายน่ก 

หำนคณสกลสงบนึ่งจริง ๆ กระสุนมีไค้พ่องแพวเลย รถทหารเรือนานๆ จะมีวิงล่กคน 

หนึ่งทหารอคขํไวคาม ๆ ก่น ชาวหำนคองเลยงคามมีคามเกิค ชาวบานเขาอยาก1ให้,ทหารเรือ'ชนะ 

จะคายไปเพราะเขาเกสียคคุณเผ่า แด่มนไม่มือะไรจะไปสู้กับผายร่ฐบาล เราคองเบนผายแพ้วนยง 

คา เพราะเราไม่ไค้เครียมฅวเลย 

ใคร ๆ ก็โทษกองทพเรือว่าทำไมไม่เฅรียมควล่ะ ร เรื่องนึ่เบนหน่าที่ของผ้ใหญ่ไม่ใช่ 

เรื่องของเค้ก ผู้ใหญ่ทานไม่อยากรบ-แย่งอำนาจกันไปแย่งกนมาก็เหสีอแคกระคก ท่านอยากให้ 

ปรองคองกันประเทศจะไค้เจริญ แค่คนอื่นเขาไม่นึกเช่นนน หาว่าผู้ใหญ่ผายทหารเรือขแพ้-ขชลาค 

และอะไร ๆ อีกรอยแปค เรื่องนึ่เบน,รื่องที่ขำพเจาของควิจารณ์เพราะจะโม้เกินสคีบญญา 

ของขำพเจาไป เรามาพงนึ่ทานกันค่อไปคีกว่า ขณะ'นเบนเวลาพลบแล่วิ คุณสกลก็หงขำวเลยงเรา 

คาม'ระเมียบ 



ชิ.’ ๗ 

ใครคนหนึ่งถามคุณผน โพธื้สนทรว่าลกบนเหลือเท่าไร ไค้ร*บฅอบ'ว่า หกครบ 

ถูกบนหกลูกจะไปยงใครล่น ? เวลานืหาร้ไม่ว่าอาวุธยุทธภณฑ์ล่ากังล่องขืนมาจากบางนา ถาคุณ 

ประกอบ หอมจนทร์ฉลาคสกนิคหนึ่ง จอคเรือเข,าที่ท่ารถไฟแม่กลองท่าจีนท่,ปากคลองสาน แดว 

ระคมคนไปขนอาวุธ เรื่องกันก็จะสนุกกนใหญ่ แฅ่นี่แล่นเอื่อยมาจนผ่านสะพานพุทธยอคพา จึง 

คองโคนยิงทีกฎีจีน กันเบนเรื่องของการที่จะฅองแพ้ ขืนขนอาวุธขนมาไค้มาก ๆ ก็ฅรืงกนอีกนาน 

เศรษฐกิจก็แย่ การค่างประเทศก็แย่ แค่นนแหละนะ พอเลือคเข้าคาเขทีแลว “แย่อีแย่เถอะวะ 

มนลงอีทำนองนึ่กินเสียหมค จึงถกคราหนทีว่า “คนโง,, แค่คนที่ถกคราหนาเช่นนนมนไม่ยอม 

รบว่าฅนเบนคนโง่ เบนเสียอย่างนึ่แทบทุกราย 

นึกไปอีกทีมไเก็เคราะห์อีท่แพ้เสียไค้เร็ว ๆ คนจะไค้ไม่คายมากขืนกว่านึ่ ถาขืนรบกน 

ค่อไปอีก คนก็แหลกคึกก็แหลกอีไม่คี ชาฅิพลอยแหลกไปควย นึ่ซ็จะไปกินึใหญ่ 

ข้าพเจาเห็นครคลองเคยขืนรถยนต์ คุณสกลบอกว่าล่าจะไม่พระราชวงเคิม ขาพเจาอี 

ชวนจ่าเอกอุทยเอีนไปกองประวํคศาสคร์ทร.คืวย พอถึงโพธสามคนอีมี'รถยนค์แล่น'ไล่หล่งมา ก็โคย 

สารเขามาควย ผ่านหนาโรงพกบางกอกใหญ่เห็นเงียบเบนบาชำ ไม่ทราบว่าคำรวจ ฯ หลบไป 

ไหนทมค 

พอถงประคุคานนอกอีมีทหารกล่มหนึ่งถามข้ว้พเจาว่าจะรบกันไหมครบ ข้าพเจ่าคอบว่า 

นายล่งว่าสู้ก็ค่องสู้คายซิวะ แล่วเราอีจากกันไป ข้าพเจ่าลงจากรถครงประคช5นใน คือกรมการ 

เงินเคี๋ย'วน 

เค้นเข้ทีประคไป พอถึงครงทีคนประคู่เก่าขืนอยู่ (คนที “วนไหนกันอี บานคลี่พร็อม 

อย่” นนนหละ ทหารเรือร่นเก่าคงจำได้ ทหารเรือร่นใหม่ไม่มีโอกาสเห็นเสียแลว คนประค่ 

คนนึ่อย่ทางคะวนคกเฉียงเหนือของเก่งพระไ)น ชิคกำแพงกัง) ครงนึ่เองข้าพเจ่าเห็นคุณบร่นทร์ 

ศรืวรรธนะสวนทางมา บอกว่าห็วข้าว จะไปหาอะไรกินหกังโรงเรียน ข้าพเจ่าบอกว่าไม่คอง 

ข้าพเจามีข้าวดมกน กินเหลือไว้เมื่อกลางวนเบนกอง ยง,ไม่บุคคอก คกลงคณบุรีนทร์เอีนคาม 

ขทีพเจทีไปยงกองประวํคศาสคร์ ทร. 

แถวหนทีสนามหญ่าหนทีคึกกรมเสนาธิการ ทร. แลเห็นทหารเรือจบกล่มกนเบนหม่ๆ ไค้ 

ความว่าพวกเรือศรีอยธยาว่ายนาขืนมาจากเรือกนท1งนน เวลานึ่แสงไฟโชติช่วงจากเรือศรีอยธยา 



๔๘ 

ล่องเขำมาจนถึงในบริเวณพระราชวังเติม ข2าพเจำไม่ไค้โผล่หน่าไปดเรึอ ล่าคง,จะ1ไหม้เหมือนโรง 

ถ่านหลวง เมื่อฅอนกลางวนอีกน่ะแหละ-อนิจจา ! เรือของเรา ! ทำไมม่นช่างอาภพจริงหนอ ? 

นัยว่าทหารเรือศรีอยธยากาลไคมฅวจอมพล ป. ไว้ในความอารกขา จะเบนคำล่งของ 

, คุณอานนท์หรือคุณมนัสก็ไม่ทราบ แฅฅว “เก,ง ๆ,, หายหนำไปหมคแล่ว ไม่ทราบว่าไปไหนหมค 

ภายหลไปรากฏว่าเบคไปประเทศพม่าแน่ะ-เอาเสียไกลลิบเชียว 

ข่าพเจำพาคุณบุรินทรี ศรีวรรธนะมาถึงห3อง ก็ให้กินขำวฅมที่เหลือไว้เมื่อกลางวัน 

ส่วนข่าพเจำกบ จ.อ. อุนัย,จ.อ.จำรืส,จ.อ. สรำง และ จ.ฅ. ชลี กินกนแลวจากบำนคุณสกล ขำพเจำ 

ตงใจไว้ว่าเมื่อนายยงอยู่ขำพเจำก็จะอยู่เหมือนกน ครูคลองเตยอยู่ไนทองพระโรง ขำพเจำก็จะอยู่ 

ในกองประว่ตศาลตรี ทร. นี่แหละ พง ๆ คก็เหมือนนิทานเรื่อง จอธึ. แต่ขำพเจำก็ตอง 

ว่าขำพเจำแน่วแน่ใจเช่นนนจริง ๆ ใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา เงินหาไค้ง่าย ความนักคีหาไค้ 

ยาก ! ซื่อจนใคร ๆ เขาว่าโง่ หรือง0งิอย่างนี่ขำพเจำกลไ]ชอบ เพราะลนของขำพเจำสํ้น ฅวคไม่ 

ถึงใบห ! กวนอยไซื่อต่อเล่า!]ไค้ ขำพเจำจะซื่อบำงไม่ไค้หรือ เสียอย่างเคียวที่ผ่มือขำพเจำไม่ 

เก่งอย่างกวนอ ถำเก่งอย่าบาวนอูละกิ คุณเผ่าตายเร็วกว่า พ.ศ. ๒๕ว๓ เสียอีก 

ตามที่ทราบแล่วว่าหองกองประวํตศาสตร ทร. อยู่ขำงล่างของกรมเสนาธิการ ทร. 

ขำพเจำอยู่ในหองของชำพเจำ แลเห็นกไเบุหรี่ขวำงผลุงลงมาจากขำงบน นี่ตองไม่ใช่ทหารเรือแน่ 

ทหารเรือถำเบนอย่างนี่ขำพเจำจบวิงตบแตก เที่ยวขวำงกนบุหริที่ง ๆ ท์ไฟลงขำงล่างไค้หรือ ทหาร 

เรือเขาจะตองไปบลงกระโถน โยนที่งลงกระโถนฉย ๆ ก็ใม่ใค้ ควนจากกนับุหริมไนหม็นชะนัค 

ญาฅ . 

เมื่อไม่ใช่ทหารเรือแล่วนันใครกนเล่าหว่า แถมนังเค้นกุก ๆ เบน1ชะมคฅิคจํน่อย่อีก จะ 

ถามใครก็ไม่มืใครจะให้ถาม โครกนล่ะ -หนมานังคุยนับคุณบุรินทร์ คุณบุรินทร์ก็บอกว่าทำจะเบน 

จอมพล เออ ! ถำจะจริง 

บญหาข่อต่อไปมืว่าครูคลองเตยมาพบจอมพลแลวหรือนัง ข่อนี่ไมมิใครทราบเพราะไม่ม็ 

ใครจะสามารถเคาไค้ แต่ขำพเจำคิคว่าคงพบกน ม่ายงนครูคลองเตยจะแพ่นมาพระราชวังเติมทำไม 

นัเที่ง ๆ ที่ริว่าจอมพลอย่ในนี่ตํ้งแต่บ่ายแล่ว 
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เหฅุการณ์ฅอนนิขาพเจุาไม่ทราบ แฅ่มาทราบเอาทอนหลํงว่ามีการฅิคต่อกไเก,บรฐบาล 

แลว รฐบาลจะสงหมอมหลวงขาบมารบทๅจุอมท]ล มีกนไปรบหม่อมหลวงขาบจากท่าศิริราชมา 

ยงพระราชวงเคิม ใครจะไปรบขาพเว่าไม่ทราบ 

ข*าพเจาถามคุณบุรินทร์ว่า กืนน้จะนอนในหองกองประว่ทกาสทร์ ทร. นิหรือไม่ จ่าเอก 

อุท่ย จ.อ. ว่ารส จ.อ. สลาง และ จุ.ท. ชลี ก็พรอมใจว่าจะนอนคำยกํน ทกลงคืนนะนนอนในกอง 

ประวฅศาสฅร ไม่ไค้ไปคูว่าทองพระโรงเขาจุะทำเนินการกนอย่างไร ในใจุนึกว่าเคี๋ยวก็คงเลิกยิงกน 

เพราะบานนจอมพลคงโทรคพท์ไปห้ามทิพแลิๅ นอนให้อทคีกว่า 

ขอบอกเสียอีกครงหนึ่งว่าไฟพ้าในบริเวณพระราชวํงเคืมนน เราเคนเครื่องไฟเอาเอง 

สายไฟถูกโรงไฟ่พ้าปลคสวิทช์มาทำแท่วานนิแลว เวลานก็พรางไฟกนเองโคยอิทโนม่คิ เพราะ 

กำลิงไฟมีอยู่นิอย ในหองขาพเจาก็อย่กนมีค ๆ กระนะนเอง น'ไหล'บนกก'นเอาเอง เวลาน8นมิอยู่ 

ควยกน ๖ คนปรึกษากนว่าแฅกทพแล้วจะไปไหนกันดี ทกคนพรไ)มใจกันว่ากลไ)บ่านเบนดีกว่า 

รอให้เขาจบฅวไปพ้องศาล ปะเหมาะเคราะห์ดีแก้ฅวเก่งก็หลด ล้าโคนปร้กปรำเขำหลาย ๆ ปากก็ 

คงล่อเขาบานตาไท ต่างปรึกษาโทษกน-ไม่เห็นมิใครผิดสกคนเดียว ตกลงนึกว่าคงไม่ดีดคุก 

หรอกน่ะ 

คุยกันไปคุยกนํมาไพ่พ้าทวบริเวณคไ]พรื่บลง ขำพเขำว็งปร๊าคไปย'งหนำกรมเสนาธิการ 

ทร. คุคนคุมเครืองว่าทำไมดบไพ่ คนคุมเครื่องบอกว่าท่านครรชิฅส่งให้คบช'วคราว ขำพเจำถาม 

ต่อไปว่าท่านครรชิฅไปไหน เขาบอกว่าขนไปบนกรมเสนาธิการ ทร. ขำพเ'จำก็กลบห1องของขำพเจ่า 

คิดว่าท่านครรชิฅคงมีแผนการอะไรของท่านละกระม'ง ขำพเขำไม่กล้าวอแวอะไร เพราะ'ท่า,นคร'รชิฅ 

เบนรองเสนาชิการ ทร. ผิายธุรการ นไ]ว่าเบนนายโดยฅรงของขำพเขำขํวยเหมือนกน แต่เวลา 

ท่านครรชิต เบนนกเรียนนายทหารรุ่น พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านก็เคยเบนนกเรียนของขำพเขํคนหนึ่ง 

โลกมนกลบกนไค้ ท่านครรชิตก็กลบมาเบนนายขำพเขำก็ไค้เช่นกน อย่าไปคิดให้มนยุ่งหวสมอง 

เลย นึกว่าเบนลกเสดจเฅิยกแลวกน 

เพ่งดูไปกลางสนาม เห็นคนเดินจากตึกกรมเสนาธิการ ทร. ไปสามคน ม่งทนำไปทาง 

เกิงพระ!]น คุณบรินทร์แอบกระซิบว่าจอมพลคงไปแลว 
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ประมาณ ๑๕ นาที ไฟพาจึงสว่างคามเคีม พบท่านกรรช้ฅจีงถามท่าน ทานบอกวาท 

คำไฟนนเบ่นเพราะจะกำบงควจุอมพลมิให้ทหาวเรือครือยธยาเหน เวลานแม่ทพเรอพาจอ^พล 

ไปส่งแลว มีหม่อมหลวงขาบมารำคำไปควยกน 

สงครามคงเลิกแน่เพราะทหารเรือก็มิไค้มีการฅ่อท่านอะไรมากมาย เวลานกถอยเขารง 

ไปหมคแลว ขำพเจำบอกพวกพำงให้นอนพร่งนจึงคืคกนใหม่ว่าจะทำอย่างไรคี ในใจนืกว่าการ 

รบพุ่งคงยุคี เพราะเรืองการลำเลียงกระสุนมาจากบางนานไเขำพเจำไม่มีโอกาสรู้มาก่อนเลย จึงนก 

ว่าไม่มีอะไรมากมาย 

ความเคาของขำพเจำผิคถนำ คืน1นนทีงคืน’ไค้ยินเสียงบนคงแบ่ะ ๆๆ ๆ คลำยประทำ 

มีคนบอกว่าน,นแหละอาวธใหม่ของสหประชาชาคิทีให้ไว้กำกองทํพบกละ แท่ขาพเจำไม่ทราบ 

พิษสง เพราะไม่เห็นมีลกกระสุนหล่น 

คุณบรืนทร์บอกว่าบ่)นนืมำบกมาทางวำกลยาณมิครแลำกระม่ง ชำพเจำบอกว่าเขาบุก 

มาทางนนก็ช่างปะไร มาเห็นเรานอนอย่เขาคืจํบคำไปเท่าน1นเอง จะท่องไปกลวอะไร ถาขืนง่มง่าม 

ออกไปเดี๋ยวน้ซ1รายนก พวกเคียวก่นเองอาจยิงเอาก็ไค้ ฅกลงคืนน็จะนอนอย่ในหองนืท1ง ๖ คน 

ไม่มีใครปลีกท่วไปคามลำพงละ 

เลียงระเบิคคึง ๆ หลายน์ค้ ขำพเจำฟ้าใจเอาเองว่าคลํงกระสุนของเรือศรีอยุธยาคง 

สำแคงฤทธื้ ไฟไหม้รอนหนำเขำก็เลยคำรามเล่น มนไม่ใช่คำรามเปล่า มนคงกระท้งเอาเปลือก 

เรือเขำคำย ทะลหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถาทะลุก็มีห'วง'จม 

คกคีกเขำแสงไฟจากเรือศรีอยุธยาจะโทรมลงบ่าง แท่เสียงแปะ ๆๆ ๆ หาไค้หายไปไม่ 

คงอย่เช่นนนคลอคคืน พวกเราไมม เครไค้นอนกนละ พองีบไปไค้หน่อยก็มำสะคงเสมอ 

จอมพลก็ไป'นานแลำ ทำไมไม่ส่งเลิกรบกนล่ะ คืค ๆ แล่ว่ก็ชํกกล้ม ขำพเจำกล้มอย่ 

ทางนืไม่ว่ารี'ฐบาลบงการให้แม่ทํพเรือก'ระ'จายล่สี!ย-ง'ส่งใ,ห็ทห'ารเ:รีอคุกก'นหยุครบ เขาว่ากนว่าไค้ยิน 

คงน็ ‘ทหารเรือทงหลาย ท่านจำเสียงขาพเจาไค้หรือไม่ นึคอผู้บญชาการทหารเรือขอส่งให้ 

ทหารเรือทุกคนหยครบคงแท่บอนเบนคน^บ่ ขาพเจาไมไคพงวทยุ ๆ เอง เขาพคก่นว่าอย่างน 

แหละ 
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อสรภาพของครูคลองเคยสุดสนลงในเมื่อนิๅดำจอมพลไปมอบให้คณะร^บาลในคืนรีนที่ 

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ นนเอง กว่าจะหลคออกมาไค้ก็ถึง พ.ศ. ๒๕0๐ เพราะจอมพล 

ทำบญ นิรโทษกรรม,, เบนการใหญ่เพราะถือว่าเบนบปลๅยพทธศควรรษที่ ๒๕ หรือคนโบราณ 

ถือกนว่าเบนกึ่งพุทธกาล แค่ทางราชการหำมเรียกว่ากึ่งพุทธกาล เพราะอำงว่าพทธกาลฅองมิมาก 

กว่าหำพนบ อาจจะถึงลำนบก็ไค้ 

* นิรโทษกรรม’ กรงน็มีบงคบไว้แปลกหน่อย คือกนที่มิไค้ถกถุมฅวมาไต่สวน หำม 

มิให้นิรโทษกรรมเบนกันขาด ทํ้งน็มุ่งถึงคนอย่นอกประเทศที่ยํงจบอํวไม่ได้ ประเคย'วจะเกิค 

ลอยนวลเขามาปอในกรูงเทพ ๆ ทำให้เขม่นกันเปล่า ๆ เลยกันเอาไว้เสียเนึน ๆ 

ออ ! คเหมือนครูคลองเคยไค้ประกํน่ค่วออกมาจากลหโทษ ก่อนพระราชกัญญ่ค 

นิรโทษกรรม เล็กนอย กึ่บกึ่เดือนก็จำไม่ไค้ 

ปลายพุทธศฅวรรษน้มีคนไค้รีบประโยชน์หลายประเภท พวกที่ไค้กำไรมากที่สุดก็ดือ 

บรรคาขาราชการที่ทำผิค มิพระราชกัญญฅลบลำงมลท้น ใจความสำกัญคือ ถอเสมอน'ว่า1ไม่เคย 

กระทำผิดมาแตก’อนเลย เรื่องนิเขาหลกพระเยซูมิการลำงบาปกนไค้ เพ็งเกคมืในประเทศสยาม 

เบนครื่ง๎แรก เบนกฎหมายที่พิสดารเอาการอยู่ สิบบมืกันอย่างนิครื่งหนึ่งก็ดืเหมือนกน คนไทยเรา 

จะไค้เบนคนไม่มิความผิดกันเรื่อยไป 

เมื่อไค้ฅวจอมพลกลบคืนไปแลว กักฅวแม่กัพเรือไว้แกัว รีฐบาลก็สบายใจ เบนอน 
0เ9 

หวงชนะแน่ จึงออกประกาศให้ทหารเรือทุกคนไปรายงานดำที่โรงพักที่ใกล้ที่สค หรือที่กระทรวง 

กลาโหมก็ได้ ส่งให้ไปรายงานดำในโอกาสแรก 

ข่าพเข่าไม่ทราบว่าในทองพระโรงเวลาน้มีใครเหลืออยู่บ่าง เพราะไม่ได้ย่องไปคเลย 

ครคลองเฅยไปแล่ว่ ข่าพเข่าก็มีสิทธิจะไปไหนก็ได้ ไม่มีนายคนใดจะมาส่งการข่าพเข่าอีกแส่'ว 

คุณแชน บจจุสานนท์ก็ไม่ทราบว่าไปไหน คืนนไเท่านครรชิฅบรรทมที่ไหนข่าพเข่าก็ไม่ทรๅบ 

แพแดก! ห่าลงกินกองท’พเรือ แลไปทางไหนมนโหวงๆพิกล เสียงเก็ปะๆๆๆ 

บ่นบาดหูยืงนก ไน่รู้จกสว่างส่กที่ คิดว่าจะเลิกยิงกนมนก็ไม่เลิก นอนก็ไม่หลบ 

รุ่งเข่าวนที่ ชิ กรกฎาคม พอพ้าสาง ๆ ทหารเรือศรีอยุธยาหายไปไหนหมดก็ไม่ร้ แล 

ไปทางทองพระโรงเห็นเงียบกริบ บนกรมเสนาธิการ ทร. ไม่มีคนแม้แด่คนเดียว มีแด่พวกเรา 
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๖ คน เท่านน แลไปทางสนามหญํๅเห็นนายปราณีคเสมียนกรมเสนาธิการ ทร. ใส1หมวกเหล็กเค้น 

ท่อมาคุยพุงว่าเมีอคืนนึไค้ขบรถจุปอระเวนไปท่ว ขำพเจายงชมน่าใจเขา เพราะคูเหมอนเขาคน 

เคยวเท่านนที่เหลืออย่ในกำแพงพระราชวิงเติม นอกนนคเหมือนมียามรกษาหน่าที่เผาประคูอยุ่ 

แค่ก็หลบ ๆ กระสุนบำงเหมือนกน 

เรา ๖ คน คกลงว่าคอง “พค,’ ขืนอย่เบนอคคายอย่างหมาแหม่มหลินแน่ จ.อ. สลาง 

พาลืวออกไปทางคงกลวยวคทำยคลาค เขาบอกว่าเคนผ่านทางช่องอทกศาสฅรไม่ไค้ ทางผง 

ท่าเคียนมนยิงเอา คองหลบกระสุนวิถีไปโผล่เอาแถวคนโพธื้หลงโรงเรียนจึงจะปลอคภย คกลร 

ให้ จ.อ. สลาง น่าหน่า 

เวลาจะออกจากห้องกองประวคคาสฅร์ ทร4 นนอารามที่จะรีบไป เลยใส่กลอนประคู 

ค่านฅะวนฅกเสีย (ค่านฅะวินฅกน้ฅามปรกฅิใส่กญแจ แฅ่เวลานนหาลุกกุญแจไม่พบ) ประคูค่าน 

ฅะวินออกที่เคยใส่กลอน ขำพเจำก็กระแทกกลอนฅกไว้อย่างน่นเอง เบนอนว่าหองขาพเจาเบน 

หองที่หละหลวมที่สุคในกระบวนห้องที่งหลาย ขาวของก็ที่งไว้คามปรกติ พมพ์คีค ๓-๔ เครือง 

เสอนอกของคุณทํศน์ กรานเลิศ มีสายองครกษ์กร้กกรีก เสีอกางเกงกากีของขาพเจึาอีกชุคก็ที่ง 

ไว้ควย พวกเราเขำ,ทำนองโจโฉแคกท่พเรือก่น'ท1ง ๖ คน ขำพเจำที่งกระเท่าถึอเสื่อสานไว้ในหอง 

จำไค้แม่น ๆ คือมีลูกเงาะอย่ ๒ ลูก ค่อมาประมาณครึ่งเคีอน คุณธนา ณ สงขลา ยงเอาลูกเงาะ 

และกระเท่ามาคืนขืาพเจาที่บานหนาวชิรพยาบาล 

หองที่หละหลวมที่สุคน้เอง ปรากฏว่า “เขา” มิไค้เบคเขำค่น่อะไรเลย เขาคงนึกว่า 

ไม,มีอะไรเพราะหองที่มีของมน'จะฅอง'ใส่กุญแจ เบนอนว่าทรพย์ลินส่วนค่วและของทางหลวงใน 

ห้องน้รอค “ถกจิก,, ไปไค้อย่างประหลาคที่สุค 

คราวหลงจะเล่าถึงเหคูการณ์วนที่ ๏ กรกฎาคม ในคลองมอญต่อไป คราวนึขอยุติไว้ 

แคนก่อน เพราะกระคาษหมควงจำกค 

บงฺเอิญเขียนจบในวนเฉลิมพระชนมพรรษา เลยคองสงบใจสกการะในหลวงผ้ทรง 

ทศพิธราชธรรม ขอให้พระองคทรงพระเจริญยงยึนนาน เทอญ 

โรงพยาบาลทหารเรอ ปากคลองมอญ 

& ธนวาคม ๒&๐๓ 



นิทานชาวไร่ 

(ตอนทิ ๖๔) 

รงอรุณวนท ๑ กรกฎาคม ก็รีบหนีออกจากพระราชวำเคีมมๅทางว่คีทำยคลาค ผ่านหลง 

โรงเรยนเฅรยมนายเรือ ครงคิงมาทางคVIพธิหลำโรงเรียน ฅรงนีนใครทะเลนกระท้งรีวสงกะสี 

เขากใมร จ.อ. สลางบอกว่าคุณบุรีนทรสะคุ้งโหยงทีเคียว ท่าจะเสียวเสียงกระสุนของผ่ายท่าเคียน 

ถนนอรุณอมรีนทร - วงเคีมเงียบเบนบาสาก ผู้คนโหรงเหรง เครื่องแบบทหารเรือ 

บางฅาเฅมทน ลวนแค่ชุกหำหนีผ่ายรฐบาลทงนื่น ภายหลงมีคนมาบอกว่าวิทย ฯ คะโกนแจว ๆ 

เหไปรายงานควคามโรงพกและกระทรวงกลาโหม คนแรกทีไปรายงานคำคเหมือนจุณบนคุณหลว^ 

ชลธารพฤฒไกร แค่กบ่นพึมพำหาว่าพลทหารมาขๅครินย คงจะไม่คำนบท่านละกระม,ง 

พวกเรา ๖ คนไมกลำเคีนถนนใหญ่ไปโพธสามคน กลำว่าขำดึกจะมารวบคำไป นึกจะ 

เคนไปบาน คุณศร คาวราย ก็เกรงจะคองให้เจาของบานเขๅว่นเปล่า คุ คกลงก่นว่าไปครถยนค์ 

ของขาพเจาทีบาน คุณสกล ช่างประคบ ก่นคีกว่า เพราะเสียง น.ค. เล็ก เหนียวหึงเจริญ บอก 

เมือวานนว่า แบตเฅอริมนก็เอาครบชกจะจเขำไปในใบหของขำพเจำคะหงิค คุ เทำเลยพาเอื่อย 

เขำฅรอกไปทางหนำบาน คุณสนอง ธนศกคิ และ หลวงวิเชียรนาวา ทะลเขำไปว่คแจำแล2วก็ล่ค 

เลาะไปทางหลำบาน คุณสกล ช่างประคีบ 

เจาของบำนก็ใจคีฅามเคย คูเหมือนจะเสียขำวสุกให้เราอกหรืออย่างไรก็จำไม่ไค้เสีย 

แลว เห็นคุณจวบ พลกลา หลบโค้โก้อยู่ในหองรบแขก คงเหนื่อยมาจากกองสญ่ญาณ เรานง 

พำอยู่ไค้ราวครืงชํวโมง ก็เห็นชายคนหนงเขำมาในบำน แค่งฅำคลำยบรษไปรษณีย์ถามหาใครก็ 

ไม่รู้ สกครู่เขาก็ไป จ่าของขำพเจำคนหนึ่งบอกว่าตำรวจละกระมง หนำคามนล็อกแลกนกนื่ เขา 

ชวนขำพเจำเคนทางค่อไป ขำพเจ่าฅกลง ส่วนคุณบุรินทร์ขอคีวจะนอนพกเอาแรงที่บานคุณสกล 

เบนอ'นว่าปล่อยคุณบุรีนทรีไว้ที่นนเอง 

ก่อนจะออกจากบำนคุณสกล ขำพเจำไค้ถอคเสิอนอกที่งไว้ในรถของขำพเจำ พวกจ่า 

ก็คูเหมือน “ลอกคราบ,, ที่งไว้ในรถขำพเจ่าเหมือนกน ฅกลงเราไปก่นแค่คำ คงใจจะหนีไปให้ 



(เ! (*รี่ 

ไกลทีสุด เวลานนเหดุการณ์ยิงไม่แน่ชัด ผายร'ฐบาลอาจจะเคืองเราเอาบนมาไล่ยิงเราก็ไค้ ใดรา)ะ 

มาร'บรองชีวิคให้ คกลงหนีไปก่อนนนแหละเบนถกละ ถึงเขาไม่ยิงเขากคงมาจบฅวไปขง ม'แไม่ 

ใช่ของสนกส้ให้เหตการณ์คันกระจ่างแจำคีเสียก่อน แลวจึงค่อยมาพคก่นทีหลํงคีกว่า 

ข่าพเจำ, อุทํย, สลาง, จำรส, ชลี รวม ๕ คน ก็ออกประตูหคังบานคุณสกลหนีไป 

ในสวนแลววกขนถนนใหญ่ พบ น.ฅ. นาค นุ่งกางเกงจีนเดินปอมา ถามเขาว่าไม่กล้ว่ทหารบก 

จบคัวหรือ ? เขาบอกว่าเขาไม่ไค้ทำผิคอะไรนี เขากำลำจะเค้นไปสะพานเจริญพาศนี 

อีกไม่ถึงครึ่งชํวโมง คุณสกล, คุณบุรินทร์, คุณจวบ, คุณนาค โคนตำรวจเชิญคัวไป 

สอบสวนหมคอุกคน อย่างไร ๆ เขาก็จบไว้ก่อนละ เพราะเบนทหารเรือ ปรากฎในภายหลงว่า 

อีตาบุรุษไปรษณีย์ทีมาชะโงกหนำมองพวกเราทีแท้ก็เบนตำรวจโรงพำวำ}หงษ์ เขาตองการเอาแง่ง 

เพีมจึงตาลืตาเหลือกไปรายงานนายบอกว่ามีนายทหารมาคัวสุมทีบำนคุณสกลแยะ นายรอยเวรจึงส่ง 

คนมาตะครุบเอาคัวไป (ทีแท้ พ.ต.อ. พนธ์คักที วิเศษภกคีมาเอง) 

เกิคขำขนอีกหน่อยคือเวลาคุณบุรินทร์ถกคุมคัวไป เกิคหารองเทาไม่พบ ไม่รู้ว่ามนไป 

อยู่ทีไหน ตกลงแกตองกะย่องกะแย่งตีนเปล่าไป อำยรองเทำเจำกรรมคุ่น1นทำไมทะเคันเขามาอยู่ 

ในรถของขำพเจำไค้ก็ไม่ทราบ ซึ่งขำพเจำเองก็ใม่รู้ว่าเบนของใคร จนหลายวนต่อมา เขาเอา 

คุณบุรินทร์ไปฝากขำต่อยำศาล คุณบุ?นทรก็เค้นเทำเปล่าไปศาล ขำพเจำจึงทราบว่ารองเทำเชลยค่ 

นีคงเบนของคณบรินทร์ จึงให้เมียขำพเจาเอาไปคืนให้ทีสนามกีฬา 

พวกเราเดินเอีอยมาถึงหนำบำนคุณหลวงประจญ ๆ ตีนคันบงการให้ลงไปทีคลองมอญ 

ลงเรือจำง นยว่าจะไปให้ถึงบางขุนศรี เพราะขาพเจามีคนรู้จกอยู่ทีน่น ทำไมจึงยงไม่คิคกคับบำน 

ก็บอกไม่ถกในใจคิคจะหนีถ่ายเคียว คนแตกทพนี่มนอย่างนีเอง เปะ ๆ ปะ ๆ ไปเหมีอนสวะ 

กองทํพย่อมตองมีเสน'าธิการคัวยประการฉะ,นีเอง เพราะเวลางงมนงงเอาจริง ๆ ถำไม่มีคนเค้อนสต 

คันก็เหมือนสวะทีถูกกระแสนา 

ว่าเรือจำงไปบางขุนศรี เขาเรียกเท่าไรก็ลืมเสยแลว ลงเรือคันไปทง ๕ กน เพ็งได้ 

ยิน'วิทยุกระจายเสียงชดเจนเดี๋ยวนืเอง ให้ทหารเรือท็่แฅกทพรีบไปรายงานดํวที!วงพักหรือที 

กระทรวงกลาโหม 

สมองมึน - หมดเรี่ยวหมดแรง - ฅ็อ์งขนเขียงให้เขาหน ! 



๕๕ 

วทยุบอกอก'ว่า'ให้'หลวงสินธุสงครามขํย และ ฯลฯ ออกจากประจำการ เขาอ่านคำสีง 

ของกระทรวงกลาโหมเลยทเคึยว คํอจากนํ้นก็อ่านประกาศของกระทรวงกลาไหม,ให้ทหารเรือรีบไป 

รายงานคำทโรงพกหรอกระทรวงกลๅโหะ]ในโคูกๅสแรก วิทย ๆ อ่านซาอ่านซาก พวกเราไค้ยินจาก 

สองฟากคลองมอญขณะอยู่ใ'นเ:รือขํ:1ง ในใจคิคคอบเอาเองว่ายำโว้ย เอาไว้ให้ปลอคโอกาสเสีย 

กอนเถอะน่ะแลวจะไป หรือจะเรียกว่าฅองว็งรอกกนให้หมคแรงเสียก่อน หมคแรงเมื่อไรเบน 

ยอมแพ้เมือนไเ เล่นจบเอา คำขุน ไปเสียแล่ว พวกมำ พวกเรือ พวกโคนมำเก็ม่อยกะรอกว,น 

ยงคำ แคอย่าเล่นระบ!] ซอม กนนะ ขาพเจำนึกเคลิคไปใหญ่ กระนน คณพจน์ จิฅรทอง 

ยงใม่วายแน่ะ!]งเขาไค้ในภายหล่ง ขอให้เบนสข ๆ เถิคสหาย ! 

พวกเราถกกนว่าผู้บญชาการทหารเรือใหม่จะเบนใครล่ะหว่า ? อาจจะเบนปาผินก็ไค้ 

ว้า! ถามนจะสนุกกนใหญ่ อีกคนหนงว่า “หรืออาจจะเบนเสียเผ่า?,,บะ! เขำทีI เขำ1ที! 

เหลือบไปเหนพลทหารเรือคนหนงคำลนโปในสวนว่า “ใม่เหนนายม่นสํงยิงนี่หว่า,, เขา 

คำใครเราก็พ้งไม่ออก นายเขาเบนใครเราก็ไม่รู้ เคราะห์อีทีย์งไม่ถึงกํบส่าแม่ 

ผ่านบานคุณพระสวสคื้นาวาณิก ท่านบอกว่าจะหนีไปไหนน่ะ ผมยงไม่เห็นคองหนึเลย 

ขาพเจาชโบ๊ชเปัเขาไปขางใน นึกในใจว่าคุณพระท่านไม่ไค้อย่ในยุทธ-ภมิ ท่านจะหนีหาสวรรค์ 

อะไรล่ะ อายเราซีวงหางชมา มนก็ฅองโกยแน่บไปก่อน หมคแรงที่ไหนก็หยุคม่นที่นน แค่เวลานี่ 

ขำพเจำไม่ไค้ใช้แรง คนใช้แรงคือคาเรือจางค่างหาก ขำพเจำก็นึกวาคภาพคึกร*ๅงและอิฐหำไป 

เรือย ๆ วิมานของขำพเจำทะลายลงกองดึนหมค ! 

พอเรือผ่านหนาบาน คุณสนิท มหาคีคะ ก็'นึก'ว่าแวะ'ท้นเถอะ'วะ เขาคงไม่ไล่ถีบหรอก 

ขืนไปไกล ๆ มนก็ยิงนานเปล่า ๆ เวลานี่เห็นจะเบนเวลาสองสามโมงเชำไค้ อินขำวน่านนี่หรือเปล่า 

จำไม่ไค้ แค่ข่าวกลางวนน่ะกินแน่ 

เกราะห์คีท้เจาชองบานอย่ท1งั้ผวและเมีย เขาบอกว่าเมื่อกนึ่ คุณประเสริฐ ห่วงสุวรรณ 

ก์ฒนายทหารเรือ (ข่าพเจ็าลืมช์อ) ไปส่งบ็านคนหนึ่งแลว หฺมายความว่าเครื่องแบบทหารอากากี 

ก็คี ทหารบกก็คี ค่ารวจก็ดิ เดินถนนหลวงไค้ฟรี แค่เครื่องแบบทหารเรือค่องเอาบบคลมห้ๅเค่น 

วนที ชิ กรกฎาคม เอ๔๙๔ เบนวนทีเครื่องแบบทหารเรือในกรุงเทพ ๆ เดินถนนน้อยทีสกี(1บึง; 

ประวํฅการณ์เมืองไทย เพราะเบนวนแพแฅก หรือวิ'นห่าลงกินทหารเรือ 



๕๖ 

เสียงไชโย,ของ'ชาวบ่านพึ่อบ่ายกินที่ ๒๙ มิถุนายน เวลาน็หายเงียบลงไปในลำคอ ไม่ 

มีใครกลำไชโยอีก มีแต่เสียง, อพ้โธ่ เขามาแทนท มนเบนชะฅาของทหารเรือที่ทำบุญไว้นอย 

เกินไป 

พวกเราแอบคูเรือจำงผ่านไปในคลองอย่างเอรำ ๆ ส่วนผ่านออกนอกเวลานึ่ย่งไมม 

เพราะทางท่าตำหนกแพ เวลานึ่เขายึคกองเรือรบไค้แลํว ขำยิงกระสุนส่งมายำสะพานข้างกรมพำคู 

ทหารเรือ ทางผ่ายรฐบาลพยายามยิงตำ)กำลำ ทหารเรือที่จะเค้นข้ามสะพานนืไปมา ใครเค้นบน 

สะพานนฅองเบนข้าคึกกบเขาทุกคน เขาพยายามจะยิงไม่ว่าผ้หญิงผ้ชาย พอเห็นเบาเบนยิงกนละ 

คงนนเบาก็ตองวีงกไเปรู๊คปรืๆคบนสะพานนึ่ ภรรยาข้าพเจำเบนคนหนงละท่อุฅส่าห็มาจากบานสาม 

เสนข้ามฟากเค้นลํคเลาะมาทางหลงกรมอ่ ทร. พบนายเชาว์ วรผล จึงชวนกินเค้นมา พอจะข้าม 

คลองมอญ นายเชาว์เข2ารำนเจ๊กไปเสียฉิบ แน่ละ ! ชีวิตใคร ใครก็รํก จะมายอมเบนศพไปเปล่าๆ 

คูมนก็ไม่ใช่ของค้เค่อะไรนก แต่ภรรยาข้าพเจำตองว็งจ๊คผ่านสะพานมหาภยน้ไปไค้ แวะบานคูณศรื 

คาวราย ก็ไม่พบข้าพเจำ ไปถามคนที่หล่งโรงเรียนนายเรือ (พระราชวงเค้ม) ก็ไค้ความว่าทพ 

แตกหนีเบคไปหมคแลํว เขาไหวคีจึงไปตามข้าพเจำที่บ่านคูณสกล คูณนายลาวำย์ ภรรยาคุณสกล 

ชให้คูรอยกระสุนที่เจาะหองรํบ่แขกเข้ามารูหนึ่ง บอกว่าลูกฟลุกหลงมาจากผ้งพระนคร ทำไมข้าม 

พระปรางค์วคแจํงมาไค้ก็ไม่รู้แลํว แกก็เล่าถึงคูณสกล คูณบุ'รินทรื และคูณจวบถูกตำรวจเชิญตำ 

ไปแลว 

ราวเที่ยงวนเสียงบนก็หายไป ว่ากํนว่าน่กโทษบนพระปรางค์กิคแจํงนนเองเบนคนลํน 

ไกนคเกือบสุคบ่าย จริงหรือไม่ก็ยกบาปแก,ผู้เคาเล่นเถิค เพราะต่างก็ไม่มีอะไรมายึนยนบ่งนน 

เห็นมีเรือแจวผ่านหนาบ่านคูณสนิทหนาตาขน ไค้ความว่าเขาเลิกยิงกินแล่ว กองบ่พ 

เรือแพ้เค็คฃาคแลว บางคนเถียงว่าพวกสฅห็บอาจยกมาใหม่ก็ไค้ บ่างก็ว่าทหารฉะเชิงเทราไปถอค 

สลำสะพานเทพหำค้นจนสลกร่วงน์าไปแลวหุบไม่ไค้ (หมายถึงบ่น่ไม่เข่า,ที) ไม่มิรถคึกค้นใคจะ 

ผ่านมาไค้ บางคนก็บอกว่าเผื่อมาทางเรือบ่างละ นึ่แหละคนกำลํงจะจมนาตายจึงพยายามจะเกาะแม้ 

กระบ่งฟาง จะเหเอาให้ทหารเรือกลํบมาชนะให้ไค้ แต่ก็พูคกนเสียน์าลายเล่น หา๓คประโยชน์ 

อนไคขนไม่ เสียงรฐบาลย,งคงประกาศให้ทหารเรือทํแฅกทพไปรายงานตำอยู่ล3นไปไม่ขาคระยะ 

นอกจากกล่มของข้าพเจำ ยำมีกลุ่มของใครอีกจำไม่ไค้ ตกลงมีคนทึแตกบ่พตกคลํกิใน 

บ่าน'นึ่'ราว ๗-๘ คน 
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มีพลเรือนญาติ1ของคน'ขำงบ1ๅนนํ้-14มาสมทบควย คุยโม้ว่ารู้จ'กกบ้นายรอยตำรวจโรงพ'ก 

บางกอกใหญ่ คุณสนิทออกความเหนว่าให้นายตำ7วจุ]มา•3บ้ทํ'วซีว;; ม'นจึงจะปลอดภ"'ย ทุกคน ญ, 

ทนน กเออออ โปคามคุณสนิท เบนอ''นว่าคาคนนนบ้องเบนมิ'าใช้ให้ไปคามนายตำรวจคนน,น์มา 

รบฅว แกก็ขืนอาสาแข็งแรง 

บ*งเอิญขาพเจาอยากได้สมุดพกในรถยนต์ทีที่งไว้ ณ บ้านคุณสกล จึงมอบสกกุญแจรถ 

ใหแกไปไข เอาสมุดมาให้ขๅพเจา เพราะทางเดินโปบางกอกใหญ่มิ'นตองผ่านบ้านคุณสกลแกด''วย 

แกรบ้ลูกกุญแจจากข่าพเจณเล่'วแกก็ไบบ้มนายตำรวจคนทีแกร้จุ้ทํ 

เมือวานนทำรวจ ๆ หลบมุมกนหมด ขาพเจาผ่านโรงพกไม่เห็นใครส*'กคนเงียบเบน 

บาชา กรนวนนโรงพ*'กกลายเบนทืคึกคกใปแลว กนอยากได้แง่งก็เทียวว็งไปสืบดตามบ้น 

นายทหารเรือแถว ๆ นน เหนมคนก็ร็บมารายงานเอาความขอบ ทหารเรือคนใดที่ใจซีอก็เบ้ไป 

รายงานตว โรงพกก็ตะครุบตํว์ส่งเบ้กรงข''งไป เขาเล่าว่าเต็มไปหมดท*งโรงพักบางกอกใหญ่ 

บางกอกนอย คค่อยมีนๅมืเน้อขั้นหน่อย ผิดกบ้วนวานพากะดิน ! ราชสีห์กินนาข่าวไม่เบน 

ท่องกินแท่เน้อสด ! พอแน่นโรงพก ก็มืรถบรรทุกไปส่งที่สนามกีฬาเสียทีหนึ่ง ว่ากน'ว่าสนามกีฬา 

(คุกชวคราว) บรรจุกน'ในสองสาม'ว*!แนึ่ต8ง๎พํนคน 

ตามิ'าใช้คนนไเหายไปสกหนึ่งชว่โมง กลบมาบอกว่านายตำรวจ ฯ เขาไม่ว่าง เขาส*ง้ให้ 

เดินไปรายงานเอง ขาพเจ่าถามว่าไขกุญแจเอาสมุดพกมาหรือเปล่า แกบอกว่ารถไม่มี บ้าว ! 

คายละวา ทำไมมนฉกไปไวน*'กล่ะ เมื่อเบ้น้บ้งอยู่นึ่หว่า? ระยำจริง! สามหมื่นบาทหล่นน่าปอม 

แล่'วจะไปเที่ยวดมมือใครล่ะ ? 

บ้ายรถยึลแมนคนน้เมื่อขาพเจ่าซอใหม่ๆ คุณสุนทร สุนทรนาวิน ถ-เมขณะนงเรือ 

บ้มฟากที่ทาสหกรณ์ (ท่าบ้งท่านจุลจ'กรพงษ์) ว่าเอาเงินที่ไหนไปซอวะ ข่าพเจ่าคอบว่าไปโกง 

เขามา คุณเสนาะ รกสรรม ช่วยต่อไห้ว่า ลอเอานาวิกศาสตร์ไปขายน่ะซี หลวงเจียรกาการน*ง 

ยมแหง ไม่กล่าคอดอะไร ข่าพเบ้าชกสงสยว่าเพื่อนเรานี่แปลกดี มีคำถามแผลง ๆ คัวร้บ้กมื 

รถยนฅ์ได้ คนอึ่นจะมืบ้างก็กนท่า ขณะนนนั๋งอยู่ควยกนราว ๗- ๘ คน กนพื่งคงฅีความหมาย 

กนในเรื่อง “ไปโกงเขามา” ได้หลายแง่ฅํง์แต่นนไม่มืใครถามบ้าพเจ่าอีกเลย 
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ปรึกษากไเว่าควรไปรายงานค่วทีไหนที ค่างก็ลงความเห็นว่าควรไปรายงานทีกระทรวง' 

กลาโหม ในเวลา ๑๖0๐ จึงชวนกไแดินไปหล่งบำน ๗- ๘ คนคว่ยกน หวงวาจะฅคมาทาง 

วคครุฑ แลวออกถนนอิสรภาพ ไปขำมฟากท่าทีริราชแลึวไปกลาโหม ส่วนแม่ลูกอ่อนแกไมไบ่ 

ค่ว่ยกะเรา เพราะแกจะลงเรือจึๅงไปขนท่าเคียนละควกกว่า 
* 

พอเราเดินลบฅวไปหส่งบาน เรือจำงของตำรวจ ๆ ก็แจวล่องออกมาจากบางชนกร 

เขาจบทหารเรือใส่เรือจำงมาไค้หลายคน มีคนบอกเขาว่าบานคณสน้ทน้ก็เบนบานนายทหารเรือ 

เรือตำรวจ ๆ นึ่นก็แวะเขำมา เห็นแค่ยายแม่ลกอ่อนจะไปท่าเคยเขาค่ากนพึม หาว่าหลอกให้ 

เหหวเรือจะมาจํบแม่ลกอ่อน 

พวกเรารีรออย่หส่งบาน ยำไม่ฅกลงใจว่าจะเดินไปนิมนจะปลอคภยด้หรือไม่ กลุ่มอื่น 

เขาก็ค่คสินใจเดินทางไป ส่วนกล่มขำพเจำรีรออย่ก็พอดิเทีกในบานคุณสนิทจึงมาบอกว่าเมีย 

ขำพเจำมาคาม ขำพเจำกบจำอีกสี่คนก็มาหน4าบาน คุณสนิทบอกว่าพวกลอม่นเคราะห์ดิจง ม่ายง1น 

ตำรวจ ฯ ลากคอไปหมคแส่ว โน่นแน่ ! เขาแจวไปโน่นแน่ะ-หลบเหลี่ยมกVIค้ขํวเส่นยาแคงผ่าลิ 

รอเรือจำงล่องอีกสองสามส่าเพราะค่างลำค่างก็แนน ขำ'พเจำมีกีน่ฅ1ง ๖ คน (รวม'ท1ง 

เมียขำพเจำควย) หาเรือลงยาก ก่อไปน็ไม่เห็นมีเรือตำรวจฯ ล่องมาอีก ผู้'คนชกีจะปะปนกนบาง มี 

แค่กางเกงกากีเท่าน1นทีพคจะส่อให้เขาเห็นว่าเบนทหารเรือ แค่เวลานี่ชาวบำนเขาก็น่งกากีคืนเกรอ 

ไป อายทีรืายทีสุคคือเสี่อนิอฅของพวกจำ ขลิบคำมีนยำอยู่ ฅองลงทุนกส่บเอาฅะเขืบออก แค่ 

นี่มนก็เบนเวลาทีคองใปรายงานค่ว โกหกเขาว่าเราไม่ไค้อยู่สนามรบก็แลวกีน่ ใครจะเชื่อหรือไนี่ 

เชื่อก็ช่างเขา 

จํบเรือจำงไค้ลำหนึ่ง มีคนในนน ๗-๘ คน แส่วโคนพวกเราเขำ ๖ คน เล่นเอาแน่น 

ไปหน่อย แคก็ท่ซขอโคยสารมาจนไค้ ขืนขำไปก็คาลงทุกที และไม่แน่ว่าลำหลง ๆ จะแน่นหรือไม่ 

รืาลาเจำของบำนเขาแลวก็ส่องเรือมา ม่านบานพระสวส่คนาวาณิก คราวนี่ไม่ไค้ 

ส่งเกคว่า ท่านอยู่หรือไม่ ผ่านบานหลวงประจญ ฯ ม่านบ่านเจ่าคุณทุ'ทธิเคช ๆ จนมาถึงสะพาน 

“มหาภํย” ขำงกรมพสคุทหารเรือ ใครคนหนึ่งรองว่า ทหารเรือขนไปรายงานทีโรงพํกบางกอกนอย 

ก็ได้ ขำพเจำว่า ใครอยากขนก็ขนไปซี “ไม่มีใครปรารถนาจะขนไปหาตำรวจๆ ไปกลาโหมดิกว่า 
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ผ่านกรมพสคุ ทร. ม่านกรมแพทย์ทหารเรึอ ออกปากคลองมอญ แลไปทางเรือ 

ศรอยุธยาเห็นเอียงเท่ มีควนกร่น ๆ นาคาไหลหรือุเปล่าจำไม่ได้ นึกว่ามนนาจะฅ็องจำเบน 

บทเรียนของปาผินมาใช้บ่างในบางโอกาส 

- อุฅส่าห์มองให้เค็มคา ยกษคํว'นอย ๆ ยืนทะมึนอยู่ปากคลองบางหลวง ไม่มีกางเกง 

ไม่มีเสอ ไม่มี,หอยหนาเจียระบาค ไม่มีสง'วาลย์ ไม่มีชฎา มีแค่เกือก ยืนโทงเทงเหมือนจะรีาลา 

ชาวบานผ้งธนบุรีลงสู่กนแม่นาเจำพระยา สี่สบลำนบาทร่วงปอมลงทองร่องไป ฮึ ! ไม่ใช่เงินของ 

อ๎วคนเคียวนหว่า จะอาลไ]หาหอกอะไรกน จมแลวก็กู้ซีน่ะ ก้แลวใช้ไม่ไค้)าทงไป มิน'จะแปลก 

อะไร โลกชอบทำกันอย่างนืท่ง์น,น 

เรือแจวข่ามแม่นาเจำพระยาไปเอื่อย ๆ มองไปทางพระปรางค์วดแจํง์คว่าอ่ายหมอที่อย่ 

บนพระปรางค์มันเป็ดไปหรือกัง ไม่เห็นสาง อะไรเลย กวาคฅามาทางกองเรือรบ แลเห็นรถฮิลแมน 

ของคุณประาาย พุทธารี ซึ่งมีสีสรรค์เหมือนกันก"'บของขำพเจ่า ผิดกนก็ที่หน่ารถของเขามี 

นกกระพือบทชองขาพเจ่าโลน ๆ เห็นชิลแมนคนน1นจอคนีงอย่ แต่ทำไมท''ายรถจึงเป็ดอ่าอย่เล่า ? 

“เขา” คงบดท่ายรถไม่เบน ทกังจากที่ลวงอะไร ๆ หล่งรถไปหมดแล''วเป็นแน่ ภายหลงทราบว่า 

เหลือแฅ่กัลสิสและท่ว์รถ ส่วนเครื่องยนต์ แบฅเฅอรื่ และยาง ๕ เกันทายเป็นอากาศธาตุไป 

เมียคุณประกายบอกเลหกังให้วุ่นไป ขายเจ๊กโปเกไปได้คงไม่กื่นาทคอก นี่เขาเรียกว่า “ภารลอก 

คราบ” โดยใช้คำพคว่าเสือกรวยกว่ากูทำไมล่ะ 

เรือดำนา ๔ ล่า คงลอยปอเป็นอนุสาวรีย์อยู่ ทหารเรือบนเรือไม่มีสักคน คงเบืค 

หางชไบตงแต่กองเรือรบแตกว''นวานน้แกัว 

เรือจำงแจวผ่านท่าช'างวํงหลวง เห็นทหารบกแยะ กงเข่ายึดเรือชุมพรกับบฅตานี 

เพราะทีดว่าฅอร์บโคใหญ่ที่เทียบท่าสองล่านี่เอง ยิงรถตีนตะขาบทหารบกเสียหน้าเบ้ทางปร-ต 

วิเศษไชยศรี ทีแท้ล่าทียึงเบนเรือสุราษฎร์ซึ่งจอคทุ่นกลางนี่า ข่าพเจำขอรองให้เรือจ่างไปส่ง 

ท่าพระจ่แทร์ดีกว่า เห็นทหารบกมาก ๆ ใจมนไม่ศร”'ทธาจะขนไปเจอกัน เรามันพวกแดกทัพ 

เขาเป็นผ้กำช''ย ดีไมดเสียรงว''ดเปล่า ๆ หนี1หน่าเขาดีกว่า 

ตามเรือรบต่าง ๆ ไม่มีทหารเรือเลยสักคนเคียว เห็นแดทหารบกลงไปบวนเ!เยนอย่ 

ข่าวของหายบรรกัยหมค ใครเอาไปไม่รู้ เรานึกกนว่าคงเบน “เขา”. ละ 
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ตเย็นของกองเรือรบ หลวงชำนาญอรรถยทธไปอามเอาคึนมาไค้ จะเบนจากเวงนาคร¬ 

ถาษมหรือจากกรมกองไหนชำพเชำก็ไม่ไค้ถาม 

ฝรวิในเรือแมนต่ฅต่นเรียกค่าเสียหายกระทวิกางเกงในเพราะถูกขนไปเกสยง ทางรฐบาส 

บอกว่าพวกกบฏิมนขนเอาไป ฝรวิบอกว่าคนฉกเอาไปไมใช่ทหารเรือแน่ เพราะเขารู้จกเครือง- 

แบบทหารเรือค้ แลวิก็ชไห้คว่าคนแฅ่งเครื่องแบบธย่างไรเบนคนมาวิงราวไป ทง ๆ ทีเขาก็ยืนอยู่ 

ต่อหนวิต่อตา ผลสุคท่าผรฐบาลต่องเสียค่าทคแทนให้เขาคนละหลายรอยเหรียญ คเหมือนมีฝรงทีมา 

สงมอบเรีอ ๗-๘ คนควยกน รํฐบาลคงโคนเขวิไปทลายอฐ เงินที่จ่ายให้ฝรวินคือเงินของคามีคามา 

ยายสายายสีทวินไเหาใช่เงินของนายเผ่าคนเคียวไม่ ขุนครืศรากร บอกว่าม่วิแค่'โกรธคุณเผ่าอยู่ 

เถอะ จํฅใจไม่รู้จกสงบสบายหรอก ขวิพเจวิบอกว่ามนจะไม่ให้โกรธอย่างไร เล่นลงคำสวิให้ฟก 

ราชการโคยไมพงเหนือพงใด้ ทำเอาขวิพเจ่าตองมาเลยงไก่กิน ม่น่จะไม่ให้โมโหอย่างไร ใคร 

บวิงทีทำราชการอยู่คื ๆ แล่วิตองออก ? คนทีอายหกสิบกว่ายวิอยากอยนืหว่า เขาพ้งขวิพเจวิเถียง 

แส่วิก็ห็วิเราะ'หึ ๆ 

เราขนบกทีท่าพระจนทร์ ชวนกนเดีนไปกลาโหม วนน้ขวิพเจวิไม่ไค้รายงาน เพราะ 

เจวิหนวิทีบอกว่าหมคเวลาแลวิ ให้มาใหม่ในวนพร่งน 

เห็นคุณจรญ ฟสินคิริ ถกจบฅวินวิฅวิตรงมาในรถ มืทหารบกคุมมาอย่างแข็งแรง 

กลํบบวินสามเสนโคยเคนตอไป หารถแท็กซไม่ไค้เลย รถยนต์แล่นบางตา มืแฅ่รถ 

ทหารบก รถตำรวจ วิงหนาตาหน่อย 

ทีบางลำพยวิมืกนยืนคุยก่นเบนกลุ่ม ๆ เห็นทีจะปรึกษากนว่าทหารเรือมนแพ้จริง ๆ 

หรือวะนื 

ซวิพเจวิจำไมไค้ว่ารถรางเค้นหรือเปล่าในานนื ถวิรถรางเค้นขาพเจวิคงขนจากสะพา น 

เสยวไปสามเสนแน่ นึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าวนที 0 ก.ค. ๙๔ นึรถรางสายสามเสนมีเค้นหรือไม่ 

แต่ทางถนนตกเขวิใจว่ากงจะมืเค้นเพราะอยู่นอกสมรภูมิ 

พลทหารแคลวิ ประจำกองประว่ตศาสตร์ ทร. แอบมาคอยอยู่ที่บวินขวิพเจุวิก่อนแส่วิ 

นายคนนึมืบวินในกรุงเทพฯ เลยมาพิงแหมะทีบานชำพเจาก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหน พล 

ทหารที่หนึจากเรือหรือกรมกองล่วินไม่มืบวินไนกรุงเทพ ฯ เบนสวนมาก ต่องเค้นไปสมทรสาคร, 



๖® 

สมุทรสงคราม คามลำพง บางคนมีอํฐหน่อยก็ขนรถไฟไป แค่ส่วนมากอฐหมคเสียแค่วานนแลว 

พวกชลบุรีแย่หน่อย เพราะทางพระโขนงเขาคอยฅรวจคราไม่ยอมให้ทหารเรีอผ่าน ใครผ่านเบน 

จบคะ คนผ่านเขาหาว่ามาช่วยพวกกบฏ คนผ่านออกหาว่าพวกกบุฎแคกทพ เบนอนว่าโคนเหมา 

ทงขนทงล่อง เลยไม่มีใครเคนผ่านหน่าโรงพํก จะผ่านก็ค่องวกไปกลางท่งนาหลำโรงพำจึง 

จะผ่านไปไค้ หรือมิฉะนไเก็เคินไปคามทางรถรางจนถึงสมทรปราการ เพราะทางสายน่ค่ารวจ ๆ 

ยงไม่ไค้มาคงกองครวจ ทหารที่มีบำนเรือนอย่สมุทรปราการก็อาศยทางสายนืบำง ทางน่าบ่าง 

หลบแว๊บไปเลย สำนวนคVเปคนท้ซื่อก็เคินทางเขามารายงานคำ คนที่โกงหน่อยก็เลยขเกียจเสีย 

ค่ารถมารายงาน รอนถึงผู้ ใหญ่บำนค่องเร่งให้มา ก็ทำหายหน2าไปสกวนสองวนก็กลํบไปโกหก 

ผู้ใหญ่บานว่าไปรายงานมาแลำ ก็ไม่เห็นมีใครจะมาคิคคามเรื่องว่าไค้รายงานจริงหรือไม่ 

คืนน่น่ค่องนอนสะคงเหมือนกน เพราะ'ข่าวมนโจษกินค่าง ๆ นานา เราเบนผ้แพก็ 

ไค้แค่พง กลำเขาจะมาคนม่านบางละ กล่วเขาจะมาจบต''วบางละ กล'วเขาจะเอาไปฆ่าบ่างละ บาน 

ท*งม่านเลยม็แฅเครา 

เมียขาพเจำเขาเบนห่วง ร.อ. ประภ''สร จนทเขฅ เพราะอย่กองส'ญญาณ เวลาน้ได้ 

ข่าวว่าแตกทิพหนีไปบอมพระจุล ฯ กบคุณชลี สินธุโลภณ หรือจะม่องเท่งเสียทกองส'ญญาณ 

แล่'วก็ไม่รุ้ 

พลทหารสมุทรสาครคนหนึ่งประจำอย่ในเรือหน้ากรมอ่ ทร. ข่าพเจ่าเคยวานให้มาเล่น 

เบน “เหล่าเสนา” คร็งมีงานเทินรำของสหบาลชาวเรือที่ทำราชวรดิฐ ก็มีคนมาบอกข่าวตายลอย 

ไปติดอย่ปากลด นามบฅรของข่าพเจ่าทังติดกระเปาสตางค์เขาอย่เลย นายคนนีก็ฅายเปล่า เพราะ 

ถกหาว่าเบีนกบฏรฐบาลท่านไม่ร''บรู้เรี่องเผาศพ และเงินค่าทดแทนใด ๆ ทิงลน 

•พ่อของ จ.อ. ระเบียบ (กองประวฅศาสตร์ ทร.) อย่บ่านบางพล'ด โดนกระสุนหลง 

ของเครี่องบินตองถึงแก่ความตาย รายนั้ใด้เงินค่าทำศพพนหรือสองพ''นบาทข่าพเจ่าก็จำไม่ไค้ 

เลียแลว 

ชาวบ™ถนนสุโขทัยบอกข่าพเจ่าว่า เมึ๋อบ่ายวนที่ ๒๙ พอได้ข่าวว่าคณมน''ส จุบ 

จอมพล พวกเรือ “ด้ง” เสียได้ พวกเขาเลยต่องผ่1ซแผตามเคย 

ข่าวเรื่องคุณพจน์ จิตรทอง ถกยิงข่างวดเบญจมบพิตรระบีอออก ทำให้ประชาชน 

หวนหวาดกนอีกวาระหนึ่ง นีกว่าทหารเรืออื่นๆคงตองถก “เก็บ” กนบ่างละ 



๖๒ 

วนท ๒ กรกฏิาคม ๒๔๙๔ ขำพเจำไค้ไปรายงานฅวทกลาโหม ไค้ขนรถรางไปพบกบ 

คุณกรี ภูมิไชย ยำได้ยืนสนทนาก่นมา รถรางคราวนึ่แน่นมากเพราะแทึกซ็ไม่มีเค้น มีแค่รถ 

บานก็ไม่ใคร่หนาฅานำ 

พอเห็นรถยนต์แล่นผ่าน ขำพเจำก็หวนนึกไปถึงรถยนต์ของขำพเจำท้โคนจิกเอาไป 

แลวอาฅมาจะหาเงินที่ไหนมาซออีกล่ะ ในใจนึกว่าฅองรวบรวมเงินเดือนไว้ซอกหนำอีกสกคน 

หนึ่งให็จงไค้ เอาชนิครถเก่าประเภทผ่อนล่งก็ยำดืกว่ายคทะนานก้นในรถประจำทาง เวลานคำสง 

พกราชการยงไม่ออก นึกว่าอาคมายำจะไค้กลบเขำประจำตำแหน่งคามเค้ม 

วนนึ่เอง ร.ท. สมหมาย บุนนาค ไค้ถกหลวงสว่สค็สรยุทธ พ่อของเขาบำคบให้ไป 

หาคุณเผ่า อธิบดีตำรวจ ๆ ร.ท. สมหมาย เล่าให้ขำพเจำพ้งถึงคอนเขาไปเอาเครื่องบำทึกเสียง 

ว่า “ผมให้การแก่อธิบดีวา ไค้รีบคำสำจากคุณอานนท์ที่เรือศรี ๆ ผมไปกบคุณบญญาลงเรือยนต์ 

ไปกบทหาร ๕ คน คุกคนมีบนสะพาย ผมกบคุณบฌฌาสะพายบนกลคนละกระบอก ฅรงไป 

พระราชวำเดิม ได้พบนายทหาร (เอ่ยชื่อหลายคน) ยืนอยู่ใค้ฅนกระเบา ผม'จะเค้นไปหาครูที่ 

กองประ'วคคาสตรี แฅ่ใครไม่ทราบเรียกให้ผมหยุค ผมจึงเค้นไปหา เห็นหลวงสินธ ฯ ยืนอยู่เบน 

ประธาน มีนายทหารถามผมว่ามาทำไม ผมบอกว่าจะมายืมเครื่องบนทึกเสิยง แล่วหลวงสินธ ฯ 

ก็ให้ผม (ฅรงนึ่เขาเนนว่าผู้บ่ญชาการทหารเรือ เบนคนอนุฌาฅให้กบเขาควยปากเอง) ผมกบ 

บญญาจึงไปที่แผนกทศนศึกษา จคแจงจะเอาเครื่องบนทึกเสียงไป ก็พอดีครมาค่าและให้เซ็นชื่อ 

ยืมไว้ คุณบญญาเบนคนเซ็น ผมไม่เดียวของคำย เวลานึ่เขา™เอาผมไว้เบนพยานโจทก็,, 

สมหมายมำบอกว่ามV!น่เกียวข์องควย แลวถูกกนเบนพยานโจทก็ ขำพเจำซ็กว่า 

“แล่ว่แกใส1ไฟอะไรฉไเอีกหรือเปล่า,, สมหมายก็บอกว่า “ผมเปล่า,, แค่'ในกลางศึนว่นที่ ๒ นึ่เอง 

คำสำพำราชการของกระทรวงกลาโหมก็คงลนไปทวสารทึค ประกาศให้ขำพเจำพำราชการ ใน 

ประกาศฉบบนนมีคนถูกพกราชการควยก่น ๗-๘ คน ขนคนควยคุณสิงห์ บรณสิงห์ เบนคน 

แรก ข่าพเจำเบนคนที่สองและมีคุณวิฑูร และใครๆ อีกหลายคน 

ถำคำสำกลาโหมฉบบนนขนฅนควยขำพเจำเบนคนแรก ข่าพเจำจะไม่คิดใจสงล่ยืเลย 

นึกว่าเบนคำสำของกลาโหมจริง ๆ ขำพเจำมีอาวุโสสูงกว่าคุณสิงห์ กลาโหมไม่หละหลวม ที่จุะ 

เอาคนอาวุโสค่ามาขนหนำคนอาวุโสสูง แค่นึ่คุณเผ่านึกว่าคุณสิงห์คงมีอาวุโสกว่าขำพเจุำ คำนึ่น่ 



คำส่งนฌ็นคำส่งทีออกมา'จากกรมคาร'วจ ๆ ในความริบผิดชอบของคุณเม่าเอง แส่วมาให้จอมพล 

ป. ลงนามอย่างเคียว ขำพเจำจึงมีเหคุผลที่จะโกรธคุณเผ่ามากมายดำที่ได้บรรยายมาแลว และคุณ 

เผ่ากบขำพเจาเบ็1นคนที รีจุกล่นดี เรียกขำพเล่าว่า “พี,หวด” ทุกครึ่งทีพบ ก่อนทีจะปฎิวฅ พ.ศ. 

๒๔๙๐ เขาล่งเลยงแม่โขงล่าพเล่าครึ่งขวดที่ท่าล่ามบกงปะกง ยำคุยหำเราะหำไห้ล่นดี ท่าท่าจะ 

ชวนๆ ดวยซา แด่คงไม่กล่าเอ่ยปาก พอ พ.ค. ๒๔๙๔ ทำไมมาแฮ่เอาไดก็ไม่รี นี่เองทีเบน 

จุดฉุนของล่าพเจา และคิดว่าคงจะฉุนคลอดไป เอ! นี่เขาก็คายไปแล่วครึ่งเดือน (คายล่นที ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๐๓) ล่าพเจำจะอโหสิกรรมให้เขาดีไหมหนอ จ 

ขอล่อนล่นใหม่อีกนิดเถอะ ขณะนี่เป็นเวลาเล่ล่นที่ ๒ ก.ค. คำล่งพกของขาพเล่าล่ง 

ไม่ออก ล่าพเล่าได้ไปรายงานล่วที่กลาโหม เนื่องล่วยทหารเรึอมากหนาหลายฅาดวยกน ทหาร 

บกจดไม่ถูก เพราะไม่รู้ว่าใครอย่กรมไหนกองไหน เงอะ ๆ งะล่น บางคนเฮยวหน่อยบอกว่า 

กลบบำนคีกว่านืงคอยเป็นเบอ ผลสุดทำยมีนายทหารบกลงมาขอแรงให้คุณวิ6กูร มาล่ยวงศ์ ช่วย 

ล่ดกรมกองให้ ส่วน'ล่าพเล่าล่งกำแหงอยุ่เพราะถึอ'ว่าคน’ไม่มีผ่ด จึงขนไปบนกระทรวง พบหลวง 

หาญ ฯ หลวงสถึคยุทธการและใครๆ อีกหลายคน หลวงหาญแล่งขอโทษขำพเล่าว่าเมื่อวานซืน 

นี่กำล่งฅกใจที่ชวนให้ขนรถนนก็หล่นว่าจะโดนล่ม แส่วแกก็'หำเราะ 

ขำพเล่ารายงาน (จดชื่อ) ไว้ที่กลาโหมแลวก็ขำมฟากไปยำล่ดแจํงเพื่อจะคลาดเลาของ 

ที่ทำงาน ปรากฏว่าทหารเรือเขำเขคพระราชล่งเคีมหรืออุทกศาสคร์ไม่ได้เลยลํกคนเดียว คุณหลวง 

ชลธารพฤฒิไกรและคุณวิจารณ์ เทศะกรณ์ ล่างว่าจะขาดราชการ ทหารบกที่เผ้าประคก็ให้ 

ท่านเขียนชื่อบนกระดาษแผ่นหนึ่ง ณ หนำประฅนนเอง ไม่ยอมให้ผ่านเล่าไปโดยเด็ดขาด การ 

บดประตคายลำหรบขำราชการทหารเรือ (สำหรบพระราชล่งเดีม) มีกำหนด ๕ ล่น คิอล่นที่ 

๒-๓-๔-๕-๖ กรกฎาคม เป็ดให้เล่าได้ในวนที่ ๗ พอเป็ดหองก็ใจหายทุกหอง เพราะล่าว 

ของเกลื่อนกลาดเหมือนโจรปลน เอ 1 ทหารบกเขารกษาอย่างไรกนหนอ ทำไมให้โจรมลาย 

มาลกของถึงในพระราชจํงเคีมได้ที่ง ๆ ทีคราดินคราครำไม่มีแฅก พวกนี่มนเรียนวิชาหายล่วและ 

สะเดาะกลอนเก่งกว่าขนแผนเสียอีก 

เล่าล่นที' ๒ นี่น ข็าพเจ่ายืนอย่ใศ้ฅนโพธื้วดแจ่ง คุยกํบคุณโกมล สีฅกะสิน ว่าผม 

เห็นจะเบนพยานโจทก์ไม่ได้ ล่นรีเหคุการณ์มากเกินไป ชนเบนเบนโดนกระทืบแน่ พวกเรายืน 



๖๔ 

จบกล่มกน ๕-๖ กล่ม กลุ่มละ ๔-๔ กน เห็นทหารบกสะพายบ่นเดินไปเดินมาหนาปร-อุทา^ 

เขากรมอุทกกาสฅร์ คอยบองกไเมิให็ทหารเรือเล็คลอคผ่านระววคแจงเขาไปได้ 

ทหารเรือในกวามยึคครอง ! 000111)16๘ 1*3^ ! 

เมือเขาทึทำงานไม่ได้ข้าพเจาก็ขำมฟากมาผ่งพระนคร แลวก็เดินทางกลํบบานหนา 

วชรพยาบาล พอฅอนกลางคืนจึงไค้ยินวิทยุ ๆ ประกาศ1ให้พก'ราชการ 

ผ่านมาทางท่าเคยนเห็นประคูหองแถวหองหนึ่งเขียนว่า “หองนึ่เบนหองของ,รอยโท 

(อะไรก็ลืมเสียแลว),, อะไร ? ถึงกบคองเขียนยี่หอบอกกนไคงๆ เชิยวหรือนึ่ ร แสคงว่านืโเฉกเขา 

ฉกคะนVนเอง รอยโทคนน1นแกไหวทนจึงฅองเอาหน*งราชสีห์มาบคไว้หน่าประค เมืองไทยเบนไป 

ไค้อย่างนึ่เจียวหรือ ? 

บำนหลวงอาจหาญสมบูรณ์ที่ถนนอสรภาพถูกคน เครื่องเงินในด้ถกฉกไปหมค เขา 

ที่งไว้ให้ แค่เครื่องทองเหลือง 

อุณดิก ชโ]ธวชกลำมากหน่อย หคอยู่แค่1ในบานกองล่ญญาณ เขาเข้าไปไล่คอนให้ลง 

จากบำนแลำบำนก็เกลยง 

บำนในกองสญญาณทุกบานเขาขนไปกวาคเครื่องเงิน แม่บำนคนหนึ่งบอกเขาว่าข้นน็ 

เบนของส่วนคำ ไมใช่ของหลวง เขาบอกว่าเบนของทหารเรือคองเอาให้หมค แกอยากเบนเมีย 

ทหารเรือทำไมล่ะ ? แน่-พงเขา,พูคซี - พูคพิลึก ! 

ทุณสคิ มาลโ]พันธ์เก่งไม่หยอก ไปคามทวงเอารองเทาและกางเกงคืนมา'ไค้ เขาบอก 

ว่าเขาเคืองอุณสดิทึเบนค่ารวจดิ ๆ ไม่ชอบ คนผ่ามาเปสียนสีเบนทหารเรือ คองเอ่าให้เช็ค 

เลำมาเบ่นนานลืมเล่าถึงโรงพักบุปผารามไปไค้ เรือฅรื ชาญ พรหมา กบ เรือครื สมทบ 

งำวสุวรรณไปยึคโรงพกบุปผารามในบ่ายวนที่ ๒๙ ทางโรงพักก็เกคใจดิ บอกว่าอุณ'ไม่คองยิคคอก 

ขอให้เซ็นรบบนทุกกระบอกลกบ่นทุกนคไปก็แลวกน ผมให้ยืมใช้ราชการ พ่อสองคนนนพบ 

นกเลงเข้าแล่วก็เซ็นชื่อยืมกนเบ่นหลกฐาน คำรวจ ฯ เขาก็กลบไปนอนบาน จะหลบหรือไม่ก็ไม่รู้ 

พ่อสองคนนึ่ก็เอาบ่นแจกจ่ายให้พลทหารเรือคามลำพง ครื่นเลิกรบพันแลวเอาบ่นคืนค่ารๅจุ ๆ เขๅ 

ครบหรือเปล่าไม่ทราบ แค่หลกฐานมคฅวอกแอ่นว่ายืคโรงพักแน่ เพราะมีลายเซ็นหราอย่ 

ร.ค. ชาญ นนสํงกคเรือรบลำหนึ่งกำพังซ่อมในอ่ แค่เหอุไฉนไปลมทบพับนายสมทบ งำวสุวรรณ 

พวก นย. ได้ก็ไม่ทราบ 



๖๕ 

นายงาวสุวรรณนขณะขนศาล ๒-๓ 1)เกิดเบื่อคก ออกอุบ'เยทำบวย ตำรวจคุมไป 

เคยว ๆ ไปยงโรงพยาบาลหรืออย่างไงนี่แหละ พ่อเลยหลบแวบไปประเทศลาว เบนนายพ่นชอง 

กองทพบกลาวโก้ไปเลย ข่าวว่าไปได้เจํๅหญิงลาวเบีนคํกรองเจํๅอีก!,ลยเบั้มใหญ่ มารคาชองเขา 

ได,พบกบ'ขาพเจา'ทีหองกรมการเงิน'ทหารเรือ ภายหลำพระราชบ่ญ่ญํฅนิรโทษกรรม พ.ศ. ๒๕0๐ 

แกมาเบิกเงิน'ไหถูกชายทีอยู่ประเทศลาว ถามได้ความว่าเง๊นเหล่านี่เขายกให้มารดาท่งหมด ส่วน 

ฅวเชากลายเบน “เจำลาว” ไปแล้'ว 

ระหว่างทีขำพเจานอนอยู่บานกสะดุ้งบ่อยคร็งํ๋ ไม่ทราบว่าเขาจะมาจํบด่วไปเมื่อไร 

เพราะคำสำลงว่าพกราชการ เพราะถูกหาว่ๅเบ่นกบฎ ข่าพเจ่าตํองถกพ่องศาลแน่ ๆ จำเลยคร็งนี่ 

ท่าจะถึงพนคน เพราะใครๆก็กบฏเท่าข่าพเจำหรือยีงกว่า ส่วนทีกบฏเบากว่าข่าพเจำแทบนบหิว 

ได้ทีเทียว 

ข่าว 'เก็บ ชกหนาห ขาพเจายอมคายคาบำน แด่เมียข่าพเจำเขาไม่ยอม เขาเกลยกล่อม 

ให้จำพเจำหนีไปผ้งธนบุรี ทีแรกจำพเจำก็ไม่ไปแด่เขารบเจำหนักเจำก็ตามใจเขา ฅกลงจะหนีไป 

อยู่จํนแม'ดำรง ในฅรอกสารภี ๒ 

ออ! เล่าขามไปหน่อย ก่อนจะไปดรอกสารภี๒นัน ขำพเจํยำแคลงใจว่ารถยนฅ์ของ 

จำพเจำทีจํนคุณสกล ช่างประคบ ทำไมโคนจิกไปรวดเร็วนัก จึงบอกให้ภรรยาจํพเจำเอา 

กุญแจรถไปยำบำนคุณสกล 

ทีแท้รถขำอยู่ทีน่านคุณสกลนน่เอง อีฅาชาวสวนแอบมาโกหกให้เบึนทุกข์แทบดาย 

คุณนายลาวไแณ์ยำบอกอีกว่าหนัาบำนแกนั้นโซ่ก็มี เพราะนักโทษสมอแคงแอบมางดทีงทองร่อง 

ไว้แถวนั้น 

พอเมียขาพเจาสตาร์ทรถ ก็ได้ยินเสียงคงโกร์งเกร๋งในกระโปรงหนำหนัอ ครนเบ่ด 

ออกคเห็นหมวกเหล็กในนั้น ๒ ใบ ใครคอคเอามาซ่อนไว้ก็ไม่รู้ เลยบอกให้คุณนายลาวณณ์เก็บ 

ซ่อนเสียที'อื่น 

เมียขำพเจำขบรถมาถึงโพธื้สามคน ตำรวจ ฯ เห็นประหลาคเพราะชะโงกหนำจํบรถจึง 

ขอตรวจฅามระเบียบ เวลานั้นตำรวจ ฯ จํบคำลำให้คนรถทุกคืน เขาเห็นเสิอนอกขำพเจำจึงหยิบ 

ออกค แลวก็ปล่อยให้รถผ่านมาได้ 



๖๖ 

ภายหล่งข่าพเจ่าตองเสียค่ากระจุกไปสามริฎยกว่า1)าท แตกข่3ดีกว่าเสียรถยนต์ท5งกน 

คนไปเจอะรองเทาเชสย ๑ คู่ ภายหข่งตองให้เมียขาพเจ่าไปมอบให้กุณบุรินทร์ท็สนามกีฬา เพราะ 

ไดขาว'วาเวลาไปฝากข่งืทิตาลทุก *1 ๗ วนนน คุณบุรินทร์แกคองเดินกะย่องกะแย่งเพราะไม่มี 

เกือกใส่ 

โราพยาบาลทหารเรอ 

๗ ธํนวาคม ๒๕0๓ 



นิทานชาวไร่ 

(ตอนทิ ๖๕) 

ก่อนจะเล่าถึงกาวหลบซ่อนของขาพเจ่า ช้าพเจ่าไปไค้เรื่องขำมาจากคุณประสาน 

ตักดสุภา เรืองหนึ่งสค ๆ รอ์น ๆ ในคืนวํน,ที่ ๗ ธ'นวาคม ๒๕0๓ นึ่เอง เรื่องมีว่าต่อจากว”นกบฏ 

แมนชิตตนมาไต่ประมาณสองเดือนก็เกิคไฟไหม้ขั้นที'ตึกแถวของทหๅรบก ซึ่งทางการทหารบกปลก 

เรืยงรายไว้มากหลงควยกน ณ ท่าช้างวิง์หลวง-ท่าพระจนทร์ ไฟไค้กกร่นขนทีบ้านพนโทคน 

ทนงในเวลา @๕๔๕ ขณะทีเจ่าบานตังไม่กลบจากทำงาน แม่บ้านไปรำพดทื่ไหนไม'ทราบ บ้าน 

ใส่กุญแจ ไฟไต่ลุกขนช้นบนไม่มีคนอยู่ในบ้านแม้แต่คนเดียว ควินไต่พล่งออกมาทางช่องลม 

เรือสุราษฎร์ผกท่นอยู่ณท่าช้างวิงหลวง นไ)ว่าเบนเรือท่ใกล้ท่เกิดไฟไหม้ทีสุค ร.ด.อนุ 

หวยภู (ผู้ทิเสียนกเรียนเตรียมนายเรือ นอง'ชาย’ไปเมื่อ'วิ'!แท่ ๒๙ หรือ ๓0 มิถุนายน ๒๔๙๔ ณ 

ว"คระฆง ๑ คน เพราะโคนลูกหลงจากผึงพระนคร) ไค้เบนนายยามประจำเรือสุราษฎร์ เห็นคว''น 

พลุ่งผิดสงเกฅ จึงให้ทหารประจำเรือลงเรือโบฅมาช่วยคบเพลิง ตนเองแต่งตำเครื่องครบมาบงการ 

ควยตนเองไต่หกกุญแจขั้นไปตังชนบน ช่วยล่าเลียงขำวของลงมาไว้นอกถนนใหญ่ ตำคุณอนุ 

หวยภู่ ไต่สิงการเต็มที มือช้ายอุ้มโครโนเมตร @ เรือน มือขวาถือกระบี่ทหารเรือ ๕ เล่ม ปาก 

บงการให้พวกลูกเรือช่วยขนของหนีไฟ บางคนก็ให้ไปตักนามาสาดไฟจนไฟสงบ อีกครึ่งช'ว'โมง 

เรือผจญเพลิงจึงไต่จึงนาบานมายงท่าช้าง แต่พอมาถึงก็เตัอกล่บไปเพราะไฟสงบเสียก่อนแล่ว 

คุณอนุเอาโครโนเมตรและกระบี ๕ เล่มมาจากไหน? ส็งของเหล่านีเบีนของทีทหารขนลง 

มาจากเล่าเฅ๊งของนายพนโทคนนน คุณอนุแกเห็นว่านายพนโทคนนึ่แปลก มีของดี ๆ ใช้ผิคล่งเกฅ 

พลทหารปากเปราะคนหนึ่งบอกว่าช้างบินไค้โวิย อ่ายเพื่อนถามว่าช้างอะไรของมึง ทิดน'นบอก 

ว่าอาย ๕ ฅวนึ่อย่างไรล่ะ หญ่าในเรือไม่พอกิน หน็อย ! บินมากินหญ็าบนบก กระบี่เหล่านั้น 

ตรวจหมายเลขคูแล่ว ปรากฏว่าเบีนของบรรคานายทหารเรือบี่ฅฅานี ๒ เล่ม เรือชมพร ๒ 

เล่ม และเรือสุราษฎร์ ด เล่ม นายพนโทคนนึ่แกคงไปเก็บตกมาจากไหนใครจะไปรู้แกเก็บ 

ได้แลวก็ไม่รายงานนายเสียควย อพิโธ่ ! 



๖๘ 

ส่วนโครโนเมครนVIค้เอาเลขไปสอบกำบกรมอทกศาสฅร์คแลำ ปรากฏว่าเบนของเรึอ 

ชุมพรท่ผกเทียบท่าอยู่ใกล้ๆ ท่าชำงวงหลวง ร.ค. อนุ จึงเสนอรายงานขนไปยงกรมอุทกศาสคร 

บอกซ์อเจำของบำนไว้ในรายงานเสร็จ ใครอยากรู้จำชื่อก็ให้ไปคิคคามเอาเองจากกรมอุทกศาสคร์ 

ถาอคาคนนเวลานีแกไค้เบนนายพลละก็ ชำพเจาว่าอีกหน่อยประเทคไทยกะโผลกกะเผลกแน่ 

พีเรนทร์จนกระทำของท่ไม่น่าพีเรนทร์! ชำพเจำฃอกล่าวให้จำ ๆ สกคำหนึ่งเถอะนะ และขอกำ 

ชบว่าคนใครกเงินมากกว่าเกียรฅิยศ คนนไเน่าจะออกมาคำขายมากกว่าทำราชการ ที,เขา ยำไม่รีบ 

นำโครโนเมฅรออกขายเจ๊กคงเบนเพราะเจ๊กให้ราคาถกเกินไปละกระมำ ทะเลนเก็บเอาไว้ประจาน 

คำเล่น 1 

ความจริงนบว่าพาลงโทษนายพนโทคนนึ่นอย่างจำ ขำวของส่วนคำเสียหายแยะไม่ใช่ 

เล่น แถมยำให้โลกเขาฅราหนำไค้ว่ารำแกผู้แพ้อย่างไม่เบนธรรม จะแล้ฅำอย่างไรเบนไม่หอุคแน่ 

ขำพเจำขเกียจไปสอบหาชื่อที่กรมอุทกศาสฅร์เผื่อไปโคนคนที่ขำพเจำรู้จำเขำละก็ ขำพเจาอาย 

อีคาคนนึ่นแย1! 

ราวๆ กลางเคือนกรกฎาคม ๒๔๙๔ (หลำจากเกิคเหฅแล่วครึ่งเคึอน) คุณประสาน 

และอุณอนุจึงยำยมาประจำเรือสุราษฎร์ ไม่ใช่ประจำเรือนึ่ฅงแฅ่ว่นเกิคเหอุ 

คุณประสานเล่าจากปากคำของคนอื่นอีกทีหนึ่งกีงว่นยิงรถถำทหารบกที่บริเวณศาลเจำ 

พ่อหลกเมืองว่า วนนนรถถำขนาคใหญ่ โผล่มาจากกลาโหม มาฅงบอมยิงเรือสุราษฎร์ เพราะ 

เรือสุราษฎร์หนทำยมาให้เห็นพอที 

ความจริงเรือสุราษฎร์เฅรียมจะเขำอ่ จึงล่งลูกบนไว้ที่บางนาหมค ไม่มีลกบนฅิคเรือ 

เลยพอโคนยิงเขำบรรคาพวกนายทหารนำกนอยู่ทำยเรือ ลูกกระสุนขำมห้วไปหวือ ๆ ขามไปเพียง 

ศอกเทียวไปโคนกำแพงวคระฆำรูเบอเร่อ ลูกกระสุนบนกลยิงไปถูกว่าเอกปูนซเมนฅ์ของวคระฆำ 

เจาะเอาสะคือเบนรโบ๋ จนกระทำบ่านนึ่อีฅาคนนVเกก็ไมไค้เลือนยศกะเขาสำท้ ใครจะแคงเอา 

ทำกระสุนไปเสียแลวไม่ทราบ ทางวคและทางทหารเรือควรเก็บเอาไว้เบนเครื่องระลืคว่าว่าเอกคน 

นึ่น (คำช่างขวาเวลาหนหนำลงแม่นา) แกก็เหนียวไม่ใช่เล่น 

คุณสงค ชลออยู่ ผู้บำคบการเรือสุราษฎร์นึ่งอยู่ทำยเรือ โคนยิงเขา ๕-๖ เปร้ยงก็ 

เหลืออค ส่งเรือกระเชียงไปเรือชุมพร ขอยืมลูกบนมา ๔ ลูก เพราะว่าบนกระบอกท่ายเก็งไค้ 

ฅรงศาลเจาพ่อหลกเมืองพอที ลองเบ่คลูกเลื่อนเก็งในลำกลองเห็นว่าพอจะยิงกนไค้ 



๖๙ 

พอไค้ลูกบีนมาแลว คุณชาญ นฅะมาน จำการบบรรจุท้นที อารามตาลีฅาลานลืม 

เลศนย เพราะไค้เลงคาเปล่า1ในลำกลองเห็น'ว่าซึารงคืแล่ว ครนยิงเปรยงออกไปปรากฏว่าไม่โคน 

รถกง ไพล่ไปล่อศาลเจุำพ่อหลกเมืองเขำรเหำ(ก็ฎ 

คุณสงคบอกคุณชาญว่าใจเย็น ๆ ท้นเรือ เอาศนย์ใส่เสียก่อน แค่'แม่นระยะเผาขน 

ยิงผคเสียชีอ ทอรอแย่ คุณชาญจึงไค้สท้ เอาศนย์มาใส่ ซำเขำเปรยงหนึ่ง โคนอายหำกระทบ 

แฅกเขา เขาว่าคนในรถวัง ๑๑ คนคายเกลยง รถถงอีกคนหนึ่งเห็นเพื่อนเสียท้า ก็ออกมาจะ 

แก้แคน คุณชาญก็ล่อเขาให้ คานึ่หนำเบ้ใป ไม่ยำกะคาย คำแค่นนมาไม่มีรถล่งมาปรากฎฅว 

ทางคานศาลเจาพ่อหลกเมืองอีกเลย ลกบนอีก ๑ ลก ก็บลองเปล่า ๓ นำ ส่งคืนเรือชุมพรไป 

คำรวจจบคำ คุณสงำ ชลออยู่ ไปไท้สวนสนามอีทา คุณสงคก็ให้การว่าไปยืมลูกบน 

มาจากเรือชุมพร ๔ นค ตำรวจผ้ไท้สวนบอกว่าให้การอย่างนึ่ท้คคะรางคายห่า ฅกลงให้ ให้การ 

ใหม่ คุณสงคจึงแปลกใจว่า อีฅาตำรวจคนนึ่ทำไมแกใจคืนก นึกในใจว่าแกคงเบนผ้มีใจกรุณา 

ทหารเรือ เขาผู้น1น'จะเบน,ใคร ท่านอยากร้ให้ไปถามคุณสงำเอาเอง เวลานึ่คงเบนเพื่อนเกลอก่น 

สนิทละกระมำ 

ไหน ๆ เลำถึงคุณสงคก็อยากเล่าท้อเสียเลยว่าเวลาอยู่ในที่คุมขำสนามอีทๅนึ่น คุณสงำ 

ไม่กลำมานอนร่วมวับบรรคานายทหารอื่น แกบอกว่าแกนอนรำย ทำไมจะไม่รำยล1ะ ? คืนก็น'หนึ่ง 

แกกำล่งหลบสนิท แกคะโกนเสียงลนว่า “ระวัง-ยิง!5, พวกตำรวจผู้เผ้าหนำลวคหนามท้องคาเหลือก 

วีงเ'ขำมาคุว่า1ใครเถึคบงการส่งยงอีก ครนเขำมาคเห็นพวกทหารเรือโผล่ม้งนึงหำสลอน แท้ 

คุณสงำหวับโกโก้ 

อีคอนที่เขาจะแยกพวกเอาไปเขำลหุโทษก็เหมือนวัน เขามาขานรายชื่อบอกให้เก็บขาว 

เก็บของ คุณสงำที่ง ๆ ทีเขาไม่ไค้เรียกชื่อคำสกนิค ทะเลนเก็บขำวของเสื่อหมอนม้งกะเขาควย 

เขาก็ไม่เรียกขนรถ ทีแท้,นน,.,ขา'จะเอาพวก,น็ไปเขาลหุโทษ เพราะขำมาครบ ๙๐ วัน คามกฎหมาย 

แล่ว วัยการจะพ้องละ คุณสงำคงนึกว่าเขาเรียกคำเอาไปปล่อยกลบบำนละกระมำ จึงคลกลน 

ผิคสำเกค 

เขาว่าคนจะเบนใหญ่เบนโคก็ตองมีเรื่องขำ ๆ อย่างนึ่แหละ เวลาที่ท่านไค้อ่านขอความนึ่ 

ขำพเจำคิคว่าคงเบน พ.ศ. ๒๕อ๘ คุณสงำก็อาจได้เบนผู้บญชาการทหารเรือไปแลวก็ไค้ ถึงไม่ไค้ 



๗๐ 

เบนกหวุค ๆ หวิค ๆ ไปทีเคียว ขอ1ให้ยงยินเจริญ ๆ เถอะพ่อคณ ! คนเราลงชะคาลงแลวละก 

เกรทคทานไม่ไหวคอก และเวลาชะคาขนก็ไม่มืใครทคทานไหวเหมือนกน 

ขาพเจาถามนายประสานว่าทำไมเขายิงเราไม่ถก และทำไมเรายิงเขาถูก ? เขาตอบ 

ว่าระคบนาช่วย คือนาลงมากในว0นนน เรือสราษฎร์จึงอย่คากว่าระคีบถนน บนของรถถงกคลง 

คาไม่ไค้ คงนนจึงยิงไม่ถกเรา ไค้แค่ขำมหำไปหมค ถำโคนของเขาแค่ละลูกก็งามหนาเหมือนกน 

เพราะกำแพงว่คระฆงยํงรเบอเร่อ โคนเรือคองนาเขาแน่ ส่วนทางเรือนนกคปากกระบอกลงไค้ 

ยกขนก็ไค้ แก่เวลานั้นระกำฟ้ากำส่งพอคี ๆ เล็งเห็นถนนหน่าประควิเศษไชยศ?โล่งทีเคียว 

เราจึงจบเบาไค้ถน่ค้กว่า พอคุณชาญใส่ศนย์เขำเท้านั้น รถถํงก็แหลกไป เรื่องนืจึงทำความเจ็บใจ 

ให้ผายริฐบาลยิงนก จะเอาคุณสงคเขาคะรางให้จงไค้ แค่พระก็ยงค้มครองให้รอคมาไค้อย่าง 

ปลอคภย 

ทางค้านบางนานน จ.อ. ชิค ประเสริฐบุญ (เวลานืเบืน ร.ค.) ได้เล่าว่าหลวง 

คํษกรกำจาย เจ็ากรมไม่ไค้รบคำส่งจากใคร จึงคำเนินคามแผนปราบกบฏ คือเอารถฮาลฟแทรก 

มาจกไว้ที่สึแยกราชประสงค์ ๑ ค้น บนขนาค ๓๐ มม. จกไว้ทีปากทางเช่าบางนา ๑ ค้น ไม่ยอมให้ 

ขำศกบุก คนประจำบนก็เที่ยวจบส่งเคชเพราะไม่ไค้เฅรืยมคำ เอาช่างกลมาประจำบืนไปอย่างนน 

เอง เพราะหาคำคนไม่ไค้ ความจริงน่นตามปกติคนบางนาไม่ใช่คนใช่บน เบนคนซ่อมและ 

แก้ไขมากกว่า คนใช่บนแท้ ๆ คือพวกเหล่าบนโคยเฉพาะ แก่กระนั้น คุณพล สุวรรณประเทศ 

รองเจากรม แกก็จบล็วส่อที่งู ๆ ปลา ๆ ยกใส่รถไปส่งเกช เพราะหาคำจริง ๆ ไม่มิ 

ไม่มีคำส่งบุกหรือคำส่งรบจากกองท์พ่เรือส่งไปเลย เจำกรมสรรพาวธ ทร. ไม่ยอม 

จ่ายกระสุนให้ใครโคยเคีคขาค ในวนที่ ๒๙ มิถนายน เบนวนอลเวงห้สุค คนนั้นก็จะมาเอา 

บนเอากระสุน คนนืก็จะมาเอาบนเอากระสุน ท้านงคจ่ายไม่ว่าหนำอินทร์หนำพรหม ถำมีคำส่ง 

จากผ้บํงคีบบํญชาของท้าน ท้านจึงจะจ่าย 

ในวนที่ ๒๙ คอนกลางคืน มืใบบอกไปจากหลวงเจริญราชนาวา รองผ้บญ'ชาการ 

ทหารเรือให้จ่ายกระสุนให้แก1ผู้ถือหน0งสือไค้คามจำนวนที่แจำมานื เจ่ากรมสรรพาวธมอบหนำลือ 

ให้คณพลพิจารณาค คุณพลล็จ่ายให้คามคำส่งของรองผู้บ่ญชาการ 

คุณชดแ1จำ'ว่า ชนวนลูกบนขนไปเรือลำหนึ่ง คำบนกบลูกบนขนไปในเรืออีกลำหนึ่ง 



๗๑ 

และเรอท่งสองลำ'น ลำหนงฃึนทีท่าเรือ อีกลำหนึ่งแล่นเบคมาสะพานพุทธยอคพ้า ฅกลงไม่เจอะ 

กน กเทากบเอาค้นพีนกบประทคมาเท่านึ่นเอง นึ่แหละเขาจึงว่าเค้ก ๆ อ่านหนงสอน&ยเลบ 

แคนสะเออะจะมาเล่นสิงโค{ๅะเๆ]ๅคๅย มนกโคนอี!ฅ้ลํบหนาเอาเท่านึ่น 

ในวนท่ ๓๐ คณชลี สินธโสภณ แฅกท่พลงเรือบางระจํนทีท่าเรือกรุงเทพฯ หนีไป 

บางนา ขอบินกลมือไปจากหลวงค'ษฦรกำจายได้ ๔-๔ กระบอก แล'วก็แจวอ่าวไปสมุทรปราการ 

โดยรถจึปพรอมกบลกน’'อง ๔-๔ คน มีนายทหารประจำเรือขอโดยลารไปอีก ๒-๓ คน 

ทางคานสิแยกราชประสงค์ รถฮาล์ฟแทรคได้ไปต1งจ่'งกำอย่ บึนเล็งไปทางยศเส และ 

ประตูนำเฉลมโลก รถถงบืนขนาด ๒0 มม. ของร"ฐืบาลง'มง่ามขนสะพานเฉลิมโลกมา มิสเฅอร 

คนบนจบฉ่าขก็ยิงไค้ไม่เลว เล่นเอารถถงคํ'นน1นหงายหลงไป วิงตูดชไปเหมือนก”'นแล็'วไม่โผล่มา 

อีกเลย ฅอนหลงทหารผายรฐบาลฉลาด แอบย่องมาดามทางรถไฟช่องนนทรี เช่าตีกระหนาบหล”'ง 

ชาลฟแทรค ทหารเรือชกโดนศึกกระหนาบจึงถอยร่นมายึดหล”'กดรงทางรถไฟ พอคืน'ว”!นที่ ๓0 

ผู้บญชาการทหารเรือส'งหยุดยิง เขาก็หยุด แด่ไม่มีนาม”'นจะแล่นกลบบางนา ทํ้งชิาล์ฟ่แทรกไว้ 

ใหเบนเชลยเสียดือ ๆ ปากกบ่นพึมพำว่าทำไมส่งให้หยุดยิงเสียไค้ ทหารประจำรถไค้เดินทางกล'บ 

บางนาดามลำพง ตำรวจพระโขนงเพึงมีอิทธิฤทธื้ตอนทหารเรือส่งเลิกยิงในคืนว''นที ๓0 นี่เอง 

รถฮาลฟแทรคทีจุกช่องถนนสุขุมวิท ก็แล่นละหอยละเหี่ยกลบกรมอย่างหมดอาล”ย 

ดายอยาก รอว”'นขั้นเขียงต่อไป เจ่ากรมส่ง้เก็บอาวุธที่แจกจำยกลบล่งคืนคล”'งหมดทุกชนทกอ่น 

ในวนที ๓๐ นเองเครืองบินของกองท''พอากาศก็มาร่อนอย่เหนือบางนาเหมือนก''น แด่ 

ไม่ได้แสดงกิริยาอย่างใด ยิงบินลงมาหรือก็เปล่า ที่งระเบิดก็ไม่ที่ง ทางพึนดินก็เตรียมจองเล็งไว 

เหมือนกน เพราะเจำกรมสงว่ากำเขาไม'ร''งแกก็อย่าทำเขาก่อน เมื่อด่างผายด่างมองก”นเฉยด่างก็ 

รามือไป ปฅอ. ของเราเตรียมพรอมอยู่เหมือนก''น แฅ่ก็ตองเก็บกระสุนเช่าคล''งในภายหล่งโดย 

มิได้ใช้แม้แด่นคเดียว 

วนที่ ® กรกฎาคม ได้รบคำสงจากกลาโหมบอกว่าให้บางนาอยู่ในความสงบ ทางการ 

จะให้ทหารบกมาช่วยคุ้มครองให้ เกรงคนอื่นจะมาสวมรอยเอา 

กองรอยที่ยกมาคุ้มครองบางนาน้กือกองรอยเพชรบุรี แด่การมาของผู้คุ้มครองนนมา 

อย่างผ้ระแวงภ”'ย รุกเช่ามาอย่างกบจะรุกเข่ายึดทีมนช่าศึก ค่อย ๆ คลานเช่ามาทีละคืบ ทุ เห้น 



๗๒ 

ปลอคภัยกว็งติอเสียที่หนง กว่าจะมาถึงกรมสรรพาวธไค้บางคนถึงกบลยโคลน แค่พอมาถึงบางนา 

เบนพลเรือนไปแลว มีบีนก็แต่ยามเผ้าปากประตตามระเบียบ อาวธค่าง ๆ เขาคลงไปหมคแลว 

กองรอยนืมีคุณชาติชายเบีนนายใหญ่อีกชนหนึ่ง เขาคมครองจริง ๆ ช่วยเขายามให้ แค่ 

ในวนที่ ๒ ทางการมีหนำลือไปบอกให้รไ]กุญแจจากทหารเรือ ทหารเรือก็ตองเป้คคลำให้ทหารบก 

คเพื่อมอบอาวธให้ 

นายสิบเอกคนหนึ่งแลเห็นลกฅอร์บีโคเช่าก็ตาเหลือก บอกว่าของทหารเรือเท่าลูกบอม 

ของตำเท่านึ่วกอย แลำสินหำดึก ๆ 

นายรอยไปเห็นอาวธในคลำบีน บอกว่า เอ ! ทำไมไม่ยกกะใช้ อย่างน้ผมไม่ยอมสู้ 

เค็คขาค อายเราหรือรอให้บก ไม่เห็นบุกก็กัองเช่ากะเขา ม่ายงนติคคกตาย 

ขาพเจาเลยเคาในใจว่ากลาโหมฉลาคนก จคเอาพวกเมืองเพชรบุรี (ที่แปรพักตร์) ไป 

อีคบางนา ถาทหารเรือยิงก็เท่ากไ]ประหารพวกแปรพักตร์ เท่ากบรฐบาลยิงโป้งเคียวไค้นกสองฅว 

ในทำนองเคียวกน ทางพระราชวงเติมก็เหมือนกน ไค้ข่าวว่าใช้ให้พวกราชบุรีมาอึค 

ครองเบนหน่วยแรก เบนวิธีแยบคายคีนัก ทหารควรจำเอาเบนแบบเรียนไค้ 

ทหารเพชรบุรีคุ้มครองให้ ๓ วน พอรินที่ ๔ กรกฎาคม ก็ผลคเอาหน่วยใหม่มา 

หน่วยเก่ากลบกรุงเทพ ๆ หน่วยใหม่นึ่มืคุณชาติชาย ชุณห1วน เบนนายใหญ่ตามเคย 

ทางเรือพัองนาแถวบางนายำไม่ไค้ไปรายงานตำที่กลาโหมอีกหลายคน กองที่พเรือ'ใน 

บำคไ]บญชาของหลวงพลสินธวาณ0ตก (เปล่ง สมิตเมฆ) ก็เร่งให้เช่ามารายงานตำเสียให้หมค 

คุณชาติชาย จึงจครถกะบะ ให้บรรคานายทหารตามเรือไค้เช่ามารายงานทีกลาโหม บอกให้พวก 

นายทหารเรือขนบนรถ ไม่ยิกมีม2าน่ง คุณชาติชายมาพูคว่าพวกคุณจะไปบังเอิญตรงกับเวลาทหาร 

กินข่าวพอคี มไยาวเอาไปให้ทหารกินขาวเสียหมค คุณประสาน กักคสุภา บอกว่าแกพคของแก 

ขำติ ม่นไม่ใช่ผ้ค้มครองเสียแลำ คูวางทำเหมือนผู้คุมนักโทษ 

คณช่ต ประเสริฐบุญ บอกว่า เมื่อคุณชาติชายไขกุญแจตรวจคลำคทุกคลำแลำ วน 

ต่อมาไค้มืคำสิงจากกลาโหมให้ขอคูบญชี ทหารประจำคลงกนำบญชีมาให้คู ในวนน1นเองมีรถ 

ร.ส.พ. ๒๐ คนมาจอคในกรมสรรพาวุธ ทร. ขนอาวุธทั้งบีนกล บนพก พรอมทั้งลกบนไปเกลยง 

เหลือไว้แต่บนริชกาลอย่างเคียวเท่านน รถฮาส์ฟแทรค ๕ กัน ก็เอาไปเสียคำย ท้งซีาล์ฟแทรค 

ชำรุคไว้ให้ ๒ กัน มิหนำซํ้ ฟ้งให้ถอคลูกเลื่อนบนเรือไปเก็บในกรุงเทพ ฯ หมค 



๙๓ 

ของทุกอย่างนืภายหลังไค้คืนแฅ่ลุกเลื่อนบนเรือเท่านน นอกนํ้นไปโหนไมทราบ คุณชิค' 

บอกว่าเห็นฉวยบีนพกสคารลันคนละกระบอกจะเอาขนบญชของหลวงหรือเปล่าก็เหลือเคา บีน 

ประมาณ ๒๐0 กระบอก บางนาไม่ไค้รบคืนท1งๆ เบีนบีนส่วนฅํว เพราะเอาเงินจากบรรคาขาราชการ 

ไปซอมา (แค่ทางการให้ยืมเงินทครองออกไปไห็ล่อน) ใครออกเงินไปแลวก็นึกว่าไปไค้บี1นเอา 

ชาฅิหน์าก็แลวกน 

ทหารเรือจะเขาไปในกำแพงอฐไม่ไค้เบนอนขาค แถวเลัานาฬิกาแล่ว คุณชาติชายก็ 

ชำเลืองคู รองเจำกรม,าลังให้เลิกแถวไปพกผ่อนไค้ พวกเราก็เตร่กนอยู่'ใค้ค่นมะขาม บางคนก็ 

กลบไปหาเมีย ไม่มีใครลา ไม่มี,ใครมวย กินเงินเคีอนฟรื แค่ไจมีนโบี ๆ พิกล กลางคืนเก็บ 

คืนไว้หำมเคินนอกถนนเบีนอไเขาค คุณชาติชายเขาบอกวา “คายไม่ร้นา ถาขีนเคืนยุ่มย่ามออกมา,, 

เวลาแกเมา'ขนมาแกก็คว้กฺบีนออกมายงเล่น'โก้'ๆ ผมกลวทหารเรือจะไม่หงอ แค่แท้ท้จรืงน่นหงอจู้กี๋ 

มาต8งแฅคืนวนท้ครคลองเคยประกาศให้วางอาวุธมาแลวฌนฅนมๆ 

มาคอน'นคำ'ว่า “ก้มครอง,, กลายเบน “ยึดครอง,, เสียแลว คุณชิคแกว่าเขามองเรา 

อย่างกบมองเชลยศึก ผ้แพิคองย1อมศิโรราบลันย0งิคืา แกยกมือท่วมหำขอให้อาวุธกลับคืนมาหน่อย 

เถอะพ่อคุณ 

เมือกลาโหมขนอาวธยทธภํณฑไปหมคแลว ในลันที่ ๗ ก็อนญาคให้ทหารเรือเขำกำ¬ 

แพงกรมไปท่างานไค้คามเคย แค่ทหารบกยำสะพายบีนเคืนคระเวนครวจอย่บนถนนภายในกำแพง 

ค่างคนค่างไม่กลามองหน่าลันจ'ง ๆ อายลันอย่างเจาสาวกะเจาบ่าว กมคคืนซึ่งลันและลัน คูทีหรือ 

ว่าเกือกใครมีนจะมนกว่าลัน บีะ ! ตีนก็โฅเท่า ๆ กัน'แหว่า ค่างคนฅางดิดแลิวค่างคนก็ค่างจาก 

กไเไป ในใจค่างก็ปลงว่าอำยโอ๊บของแค่ละผายบันก็สึกจนสนเกือบไม่มีอย่,เลิว 

คุณชาฅิชายฅ็งกองบังค'บการอยู่หนากรมสรรพาวุธ ทร. ระหว่างโรงพยาบาลกับคึกบังคับ 

การและก็มีเหคุการณสยดสยองเกิดข่นภายในท๊พกของทหารบก ๒ ราย มีทหารยิงขมองคนเอง 

๒ กนในช"วเวลา ๓อ วนทึย็คครอง เทคุผลไม่ปรากฏชัด แกคงขเกียจเดินยามกระบัง,? 

คุณชาติชายแกแยกเขยวคนเดียว คนอึ๋นเขาไม่แยกเขยวฅอบ' แกก็นํงกราสราสบายใจ 

ไปเท่านน 



๗๔ 

คุณชิฅบอกว่า ๓๐ วน เหมือนกน ๓0 บ ดมนช่างชำเสียเหลือเกิน อยาก 1ห้ผู้ทรง 

อำนาจท่านไป ๆ เสียให้พํนก็ไม่เห็นไปส'กที พอทหารบกยกกองกล*บกรุงเทพ ฯ กเหมือนกบยก 

ครกลงจากอก พนจากความยึดครองไปไค้ ไกรๆ ก็สบายใจทกคน! 

คณชิคบอกว่าในวนที่ ๒๙ และ ๓๐ มิถุนายน น1นทางบางนาพรอมอยู่แลว ถาแม่ 

ทัพเรือบอกไปกำเดิยวเบีนบุกกำเสะเด็ดไปเลย รอแค่คำสงเท่านน ไม่มีสงไปเลย ขาพเจาบอก 

กะแกว่า ก็เราเรึมผิคมาแค่คน แม่ทัพเรือขืนประสมโรงทันก็กบฎแหง ๆ บำนช่องคองแหลกอีก 

แยะ คน^เองคายอีกแยะ จะจ้บค่กํ้แคน ๒-๓ คำเอาทัพชำงมาบุก ราษฎร์ก็โคนลูกหลงกนแย่ 

ไปเท่าน1น คณซีคเถียงว่าแลวแม่ทพเรือก็ไม่พนขอหาว่ากบฏจริงไหมล่ะ ขาพเจำบอกว่าเออ ! 

จริงซีนะ! เวลาคนจะซวยแค้คำอย่างไรๆ ทางริฐบาลเขาก็ไม่พง จะเอาค้คคะรางให้ไค้ เคราะห์ 

คีที่หลวงพิบูลสงครามเกค'ทำบญพุทธกก ๒๕๐๐ ม่ายงนเจ๊ง!!กันยีงก'ว่าน 

พระลำษณ์ถูกหอกโมกขศกดของอินทรชิค เวลาน้กำลำให้หนุมานไปหาคำเสำกรณี 

ครืชวา หนุมานยำไม่กลบมา! กว่าจะกลบมาไค้ก็เมื่อสหรฐฯ เห็นความจำเบีนของทหารเรือนัน 

แหละพอมิหวำหรือจะรอสงครามโลกครืงที่ ๓ ก็ไม่รู้ 

พระราชวงเดิมถูกยึด กรมสรรพาวุธ ทร. ถูกยึด กรมอ่ทหารเรือถูกยิง, สน. สส. ถกยิง, 

กองโรงเรือซมพล ทร. ถกยึด กองบินทหารเรือที่จุกเสมืคถูกยึค กองส*ญญาณทหารเรือถกยึด 

นย. ทางสวนอนนค์ถูกยึด สอ. ถูกยึค เรือรบทุกลำถูกยึด กองเรือรบถกยึด ที่ไมถกยึดเห็นจะมื 

เกก็คแกวและบอม ๒ บอมที่สมุทรปราการเท่านน 

ที่ไค้คนมาคือพระราชวงเดิม, กรมสรรพาวธ ทา., สน. สส., กองโรงเรียนชุมพล ทร., 

กรมอี ทร., โรงเรือที่คลองมอญ, เรือรบ, ส่วนกองเรือรบคืนให้สำนักพระราชวำไป เวลาน 

เบนที่ทำการสหกรณ์ ส่วนสวนอนนฅ์, กองสญญาณ, จุกเสมืด ยำไม่ไค้คืน 

การอึดส่ฅหีบนน,ไค้คนเอาบนกลและอาวธ นย. อ่าวเคยงาม มาเกลืยงคามระเบียบ 

นอกนนยำ1ด้ขนเอามำดิ ๆ และวำนังกลำของพลาธิการ ผล ทพโพ มาจนเกือบเกลืยงดำย เหลือ 

แค่มำบวยไว้เห้คณผล ๒-๓ คำ 

อายที่ชำก็คือจะเอา แอล. วี. ที่. (รถสะเทินนาสะเทิน!เก) ที่จอดใกล้โรงไฟ่พ้านา 

กรุงเทพ ฯ บอกให้ทหาร นย. ช่วยฅิคเครื่อง เขาก็-บอกว่าเขาคด,ไม่เบีน อุคส่าห์สํงให้เรืออ่างทอง 



(เบิควัว) ไปคอยท๊สคหีบคงหลายวัน ปลาจะเอาแล่นให้ไค้ มนก็ไม่แล่น ส่งช่างไปจากกรุงเทพ ก 

ทวกองวัพบกก็ไม่มีใครทำอำยรถดอเหล่านั้นเคลื่อนที่ไค้ หมดทำเขำก็เกิดวัวเสีย หนไปคะคอกว่า 

เ แลวใครเอามาแล่นเก็บไว้ในโรงนล่ะ,, พวกนั้นก็คอบว่า “พวกพืสีปบนโนที่มากบรถ เขาแล่น 

มาเก็บไว้ ถามว่า “แล่1ว้ไม่เคยออกแล่นเลยหรือ,’ โกหกเขาว่า “ไม่เคย,, แถมวังกำชไอีกว่า 

4 อำยนึมนค่ดยากคไงใช้นั้ามนออคเทน คีไม่ดีมนระเบิดเอาง่าย ๆ,, ทหารผู้ยึดครองเขาไม่เชื่อ 

คุคส่าห์ปลาอีกจะสคาร์ทเครื่องให้ไค้ สฅาร์ทอีทำไหนไม่ทราบ ไฟเกคแลบขน นายช่าง ทบ. เลย 

ยอมแพ้ เรืออ่างทองเลยไม่ได้ขน แอล.วี.ที่ มาให้กองวัพบกชมในกรุงเทพฯ พวกเจาของรถ 

เลยนอนยมที่คราวน้ช่วยกนโกหกไค้ผล 

การยึดครองเรือบางระจนที่จอดบางนานน นายทหารบกเขาทำดงน้ คือ ไปขอดบญชี 

อาวุธแส่วก็ให้นำมามอบให้เขา ปงเอีญเขาพลกขำมหนำที่แสดงถึงบนพกไป บนพกสองกระบอกเลย 

ไม่ตองถกยึดไป ส่วนบนกล ๒๐ เขาถอดไปที่งกระบอกเลยทีเคียว บนใหญฺเขาถอดไปแค่ลกเลื่อน 

เมื่อเขาไค้อาวุธไปแลวเขาก็ไป มิได้นอนคำงควบคุมอย่ในเรือดวย 

บางลำขนบนกลที่เก็บฅกมาได้จากกองส่ญญาณ ทร. มาส่งคืนกรมสรรพาวุธ ทร. พอ 

มาส่งเช่า กลางวันทหารบกขนไปเรียบ คนล่งบอกว่าชกเสียดายคระหงิด ๆ รงเอาไปแลกขาวพอง 

เจ๊กยงได้หลายวังอี 

ขอยอนกล่าวถึงการรบทางกองส่ญญาณอีกหน่อยเถอะ ร.ค. พิทํก็ษ์ เจรีญคืรี วับ 

ร.ค. ไพศาล ประเสรีฐธรรม ประจำกรมอู่ทหารเรือ เวลาพอเกิดเรื่องคึงคงในวนที่ ๒๙ ก็เขาไป 

รายงานวัวที่กองสญญาณ ฤทธที่อยากรบก็วานทหารให้ขไ]ฮาลฟแทรกมาที่อนุสาวรีย์รชกาลที่ ๖ 

ที่งบอมยงกไคำรวจ ๆ เบนการใหญ่ ลูกบนหมดก็ไปนำมาสู้อีก ครืนเห็นเหลืออ่าวัง วังให้ 

คนวับถอย พ่อคนวับเกิดถอยหลงไม่เบน เขาเบนแค่วังคบให้แล่นเดนหนำ ทำอย่างไรวันล่ะ จุ 

วันก็ฅองยงกนวันบายเท่านั้น พระเอกพิวักษ์ซึ่งเบนคนหงิม ๆ ครั้งเบนนกเรียนนายเรือ กวับ 

เกิดมาเบนชิ!รขน โดนค่ารวจ ฯ ท้อย่บนบานเดมของเจาพระยายมราชยิงทะลทอง ๒ ร ทะล 
บิ.^^ ๖ 1ข ? ^ 1 จ ขํ ร่ 
ทอนๆ อีกรวมทงหมด ๕ แผล พ่อไพกาลก็โดนเขำเหมือนกนแค่น้อยหน่อย พอกระสนหมด 

รถก็ถอยไม่ได้วัองที่งรถมาแค่วัว ช่วยวันพยุงมาท่าเรือคลองเคย หบอไม่รองสกอีเดข! น้บว่า 

ทนชะมดญาคี ขำพเจาว่าเก่งกว่าเนลวันเสียอีก เนลสนวังรองครางและครวญถึงเลคีป็ามิลวัน 



๗๖ 

เพื่อนนำลงเรือไปยำบางนา ทางกรมสรรพาวุธไม่ยอมรบ ร.ฅ. พืทกษ์ ไว เพราะ 

วิทยุ ๆ ทางรฐบาลประกากว่าหำมม่ให้ใครรับเพวกกบฏเบนอ้นขาค เมื่อบางนาเขาไม่รบฅว พ่อ 

ไพศาลก็อตส่าหำจาเลีคลอคมาทางไหนก็ไม่ทราบ มาส่งตำไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ทางจุฬาลงกรณ์คงเกิคคุยกนขน เรื่องรีไปถึงตำรวจ ๆ ตำรวจ ฯ ก็เตรียมจะมาจบฅำ 

พวกเพื่อนทีหูไวชะมค รีบพามาส่งไว้ที่โรงพยาบาลทหารเรือปากคลองมอญ พอนายพ่ทกษออก 

จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไค้ครึ่งชำโมง ตำรวจ ก็ไปถึงโรงพยาบาลจุฬา ๆ ควำนาเหลวอีก ภาย 

หลำสืบทราบว่าหลบมาซุ่มรกษาตำที่กรมแพทย์ทหารเรือก็ต็วมา กรมแพทย์ ทร. ผลํคว่ารักษา 

แผลให้หายเสียก่อนถึงค่อยมาเอาคำอีกว่า จะเก็บไว้ให้มิให้หนีไปไค้ ตำรวจ ๆ ก็ยอม 

วีรกรรมชนนี ขำพเจำขอให้ทหารเรือร่นหฺลำช่วยอ้นชมนาใจนกสีของลกผชายนาเค็ม 

คนน้โคยที่วกัน 

ยำมีอีกคุ่หนี่ง คือ ร.ต. ศรี สุวรรณวฒน์ และ ร.ต. สุเอีค จนทรัคคะ พ่อสองกน 

นียิงตอสู้อยู่ในสุมพื่นีอย่างเพลิคเพลิน อินทรธนูหลุคไปไหนไมร้ มีแค่,หมวกเหล็กกับบนกล 

ทางกองกัญญาณเขาถอยไปเมื่อไรตนก็ไม่รี เหลียวไปคูขำงหลำ ตายโหงละวา ! เพื่อน ๆ เบค 

กนหมคแลำ พ่อสุเอีคเกิคหนำมิค คงไม่ไค้กินขำวมาหลายเวลาแลว เอาแต่ยิงบน นายศิรี 

หมคท่า ขำงหนำก็ขาศึก จะพานายสเอ็คหนีก็พยุงกันเฅมแย่ จะที่งเพื่อนก็ไม่ใช่ลกผ้ชาย ตกลง 

ตองขคโพรงใต้รวบำนฝรัง ลากพ่อสุเอีคเขาไปควย เจรจากับเจำของบานว่าเบนทหารเรือแตก 

ทพมา ฝรังบอกให้อาบนาแลวผลคเครื่องแตงตัวใหม่ หาขำวให้กินคำย (ท่าจะเบนขนมบง) 

แกชกธงชาติขนบนเสาบำนของแก บอกว่าไม่ตองกลำ ตำรวจ ๆ ไม่กลำเขำมา 

เรือเภตราขนบน ค. ๕๑ มาจากบางนา ๒๐ กระบอกมาขนที่ท่าเรือคลองเตย ชนวน 

ฐานกระสนไม่มีเลย กลายเบนคุ้นพ่นไปฉิบ ร.ต. ประอีย่ต ยุทธศาสตร์โกศล เคนผาง จะให้ 

เรือบางระ'จนไปตามชนวนฐานกระสุน'จาแเรือต'วิ'ะเวน'วารีทีแล่นสืวมา1ทาง'พระราชวังเติม เรือ 

บางระจนไม่ยอมมา ตัองให้ผ้บำกับหมวคเรือคุ่นระเบิคสงเสียก่อน หาตัวคุณพฒน์ไม่พบ เลย 

ไม่ไค้ออกเรือจนแลวจนรอต เบนอนวา ค. ๕๑ ไม่ไค้ใช้รบเลย เพราะเรือตระเวนวารีพาเอา 

ชะนวนฐานกระสุน ค. ๕๑ มาเกยเสียที่กุฎีจีน ถำสมมติว่าไม่สุกลน บน ค. ๕๑ ที่ท่าเรือใช้ 

การไค้อี คงไติส้กับบนครกของทหารบกที่สุมพินีย่อยตับลงไบตัวยกนทั้งสองขางแน่ 



๗๗ 

บนครกของทหารบกมาที่งยิงเรือกลางนาหนำคลองเตย โคยมีเครื่องบินครวจการณ์คู 

กระสุนฅกให้ แค่บำเอีญไม่ถกเรือลำใค และก็เคราะห์คีที่สุคที่ไมโคนเรือเมิรสก์ที่จอคต่อท่ายเรือ 

บางระจVIปทางใต้ ถาเปะปะไปโคนเรือฝรืงเขาสะก็เห็นจะตองขอโทษกนแย่หนอย 

คูณจรส บุญบงการ ประจำตำแหน่งอย่กรมกองไหนก็จำไม่ไค้ แต่ในค้นวนที่ ๒๙ ไค้ 

ต็วไปหากองสญญาณ ทร. พบกบคูณสุ/]ทร ฅนํฅริยาภรณ์ แห่ง นย. สํฅห็บในกองสญญาณนน 

สองคนน็หลงกองที่งคู่ คาวบิงคบให้เคนโคจรไปเจอะกนเข่าที่ง ๆ ที่มีได้น์คกนเลย คุณสุ/ไทรก็ทำ 

หนำที่ช่วยเขารบเพราะฅนชุะบงการรนไม่ได้ โคยที่รองผู้บญซาการกบคูณชลีท่านก็อย่ที่นน ส่วน 

คูณจรำคงท่าหน2Vเกะกะไปสุคแต่โอกาสจะมาถึง 

ในวนที่ ๓๐ ม.ย. เครื่องบินที่งระเบิคกองสํญญาณ ทร. หล,งจากทหารบกไค้ยิงบินครก 

มาจากถนนระนองแส่,ว เบินอนว่ากองสญญาณโคนเขาเต็มที่ อาวธไม่มี ขาวไม่มี 

คูณจรำลงเรือ แอล. ซี. เต็ม. จากท่าเรือบ่ายหำเรือไปบางนาพรอมควยกนเรือ ๒ คน 

สพิทไพ่รเหํน.ผิคล่งเกต บกหำต็วลงมาจากพ้า ปล่อยกระสุนลงมาเบนห่าฝน ค้อจิกยิงนํนํแหละ 

คูณจรำฉลาคพอเห็นมนคงลงมาก็เบนเรือขวางลำเลียเพี่อให้เบินเบาเล็กที่สุค ถ2ามำปล่อยให้เขายิง 

จากหำไปท่ายมไเกเบิในบิายาว มีโอกาสโคนกระสุนไค้ง่าย นอกจากนไเคุณจรืสกบทหารยำได้แอบ 

หลบทางกราบขวาที่ข2าค้กยิงอีก เคชะบุญที่งคนที่งเรือปลอคภโ] ทางพี่าชำจะเคือง อายศตรตำ 

นิค ๆ ทะเลนหลบหลีกลกบินกได้ จิกหวลงมาใหม่ คุณจรำก็เบนหำเรือขวางลำเลียอีก ไม่ถก 

กระสุนอีก คราวน็เห็นที่อ2ายสพิทไฟร์ตำนํ้นจะหมคกระสุนจึงกลบ'บ่านไม่มารบกวนอีก มีคนถาม 

คูณจรส แกก็บอกว่าพระท่านคุ้มครอง 

ตำรวจ ๆ จะเอาผิคคูณุจรำให้จงไค้ ท่าไมไม่ไปประจำที่กรมกองของตน ไพล่มาว่น 

อย่ที่กองส่ญญาณ คองเบิค ข.ท.ร. ถกเถียงกน ใน ข.ท.ร. บ่งว่าเกิคเหตทหารทกคนจะตํองไป 

ประจำกรมกองของคน แต่เมื่อกระทำไม่ได้ล็ให้ไปรายงานคำที่,กรมกองที่ใกล้ที่สุค คุณจรำโต้ 

ว่าแกไปกรมกองของแกไม่ไค้ แกก็ไปรายงานต่อคูณชลีที่กองสญญาณ ทร. เพราะบ่านแก 

อย่ปลายถนนศรีอยุธยา มนใกล้กบกองสญญาณพอคี 



ต'๙ 

ทางตำรวจฯ ตองยอมแพ้ใม่ด้ดใจเอาความขนพ้องรอง กไแอาไปเบนพยานโจทก์ ขอให้ 

มา'ชตำคุณสุภทรท้สัน่ติบาล เพราะตำรวจสบทราบว่าคณสภทรเบนตำการคนหนง จึงตามไปจบ 

ถึง นย. สํฅหบ 

ถึงคราวชตํวมนกหวาน เพราะเคยเบนลกศิษย์กนมา ตองชถูกแน่ ๆ แต่ขาพเจาก็มา 

เกคสงสยอะไรขนในใจอย่างหนึ่ง สมมติว่าคุณจรสแกจงใจแกลงชผิคตำล่ะ มนจะเก็คประโยชน์ 

หรอเกิดโทษแก่ใครปางหริอไม่ ประโยชน์แก่คุณสวัทรนืะมีละ ขอนใคร ๆ ก็รบว่าเบนเช่นนน 

แต่โทษจะเกิดแก่คุณจร,สบางหรือเปล่า ? ขอนึ่ข8าพเจำชํกงง-ตอบไม่ถูกเหมือนกน การติตำรวจๆ 

จะเอาโทษกบพยานมนก็ไม่น่าคน์กิ 

กองทพเรือแทงบญชีจำหน่ายเรือ ต. เต่า เพราะเรือนึ่หายไปล่าหนึ่ง เช่าใจว่าถูก 

ช่าศึกยิงจมใครไปล่อว่าผ้น่งคบการเรือว่าผู้ปงคบการเรือจม เขาว่ามนโกรธตายเลย 

คุณประติย์ฅ ยุทธศาสตร์โกศล เห็นว่าไม่ไค้ชะนวนฐานกระสน ค. ๕๑ แน่แล่ว จึง 

โคยสารติคมากบรองผู้น่ญชาการในเรือยนต์ของเรือล่นคอน พรอมควย ร.ท. ช0ชชัย ไทยกล่า 

ตรงมายงปานคุณสกล ช่างประคบ ในบ่ายวันติ ๓0 มิ.ย. ๙๔ น0นเอง แส่คุณประติยตจะไปแวะ 

เสียติไหนไม่ทราบ คเหมือนมาไม่ถึงปานคุณสกลติหนำว่คใหม่พิเรนทร์ 

พอกองย์ญญาณแตก นายยามของกองสญญาณคอ ร.ต. ชาญณรงค์ ขวญอยู่ เบนบุตร 

ของพนเอก ย่อย ขวัญอยู่ ท่านพ่อเห็นบุตรหายไป บานก็ไม่กลบ เพ้อนๆ มาส่งข่าวว่าบาคเจ็บ พ่อ 

ส่งรถออกล่าตำทุกโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ไปไค้ตำนอนบวยอยู่ติโรงพยาบาลเลิคสิน จึงขอตำ 

ไปไว้โรงพยาบาลพระมงกฎ ๆ พญาไท นอนบ่วยปนเปกำบรรดานายทหารบกทั้งหลายประมาณ 

๑๐ คนควยกน 

กองปพบกเขาเงินหนา เพ้อติจะเอาใจคนบ่วย จึงให้จอมพลผิน ชุณหวัน วับผ้ติดตาม 

อีก ๕-๖ คน มาแจกเงินคนบวยในการสบประยุทธ์ครํ้งนึ่คนละปา.รอยนาท 

ผ้แจกก็นบเงินยี่นล่งให้ แลวถามถึงการปฎิปตหนำติชมเชยว่าทำการรบให้แก่ประเทศ 

ชาติไค้ผลดี เบนการเอาใจคนเจ็บทั้วหนำกน ท่านก็น์บเงินไปแจกไป เรึมทั้งแต่หำแถวคะเรื่อย 

มา บางคนลุกน,งไค้ก็นงรบเงิน บางคนลุกไม่ไค้ก็นอนรบเงิน 
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พอมาถึงนายเรือฅรีคนน็ก็ยมย่องยื่นมือส่งเงินให้ ถามว่าปฏ็น่ฅหน์าทึ่ทางคานไหน 

เรือครน,นกำลงนอนอยู่จึงฅอบ'ว่าทางกองสํญญาณ1 ท่านก็ชมเชยว่าเก่งมาก ถามว่าเขาไปไค้ทาง 

ท่ศไหน เรือฅรีนืนฅอบ'ว่าผมเบน'นายยามกองสํญญาณ'ทหารเรือ ท่านชง‘ก แต่พ่อนี่คว่าเงิน 

หารอยบาทเกบเขาไว้ใฅ้หมอนเสียแส่ว ท่านถามว่าเบนทหารเรือออกหรือ เว่าต่วก็รบว่าใช่ ท่าน 

เลยยมไม่ออก จะ'ทวงเงินคืนก็'ใช่ท่ จำต่องเคินเลยไปยงเคียงอืนต่อไป 

โรงพยานาลทหารเรอ 

๘ ธนวาคม ๒๕๐๓ 



นิทานชาวไร่ 

(ตอนท ๖๖) 

เรืองราวทางกองสญญาณ ทร. กังไม่หมค จะคํองกล่าวไว้อีก เพราะมีวีรกรรมมากหนา 

หลายฅาควยกัน ทเขยนไว้นก็เพราะการล่วงเวลามานานพอที่จะไม่มีใคร ถยาก'ขุคหาความผิดพ,วก 

เราอีกแลว 

คุณประเสริฐ บรรจงจิฅร เบนหวหน่าผายโฆษณา พ่นผิค ๆ ถูกๆ ไปฅามเรืองของแก 

เพราะไม่ไครางไว้แต่เคิม คำรวจ ๆ จบไค้ว่าคุณเพ่ง พงษ์พไน้ช ก็มาสมทบ “พ่น” ร่วมกบ 

คุณประเสริฐควย เวลาเขาเรียกไปสอบสวนเขาเอากระจกทำ!กระคาษแผ่นนั้นไว้ กกัวคุณเพ่งจะ 

ควากระคาษกลึนเข2าที่องไป เขาให้คุณเพ่งมองทะลกระจกอ่านเอาเอง แลวถามว่าเบนของคุณ 

ใช่ไหม คุณเพ่งก็คองรํบว่าใช่ แต่เสบอกไปว่าเขาบํงคบให้พูคหมอน่เลยถูกปล่อยต่วกลืบบ็าน 

ทํ้งั้ ๆ ท้ฅำรวจ ฯ ริว่าโกหก มีนก็เบนเรืองประหลาคพอคเหมือนกนมีอีกนายหนึ่งนอนพงวิทยุ ๆ 

อยู่บที่นรำคาญที่กองสญญาณ ทร. พคไม่จึใจประชาชน จึงเขยนคำโฆษณาถือไปยำกองกัญญาณ 

ทร. แต่ไปเมื่อกองสญญาณเกือบแคกอย่แลืว กระคาษแผ่นนึ่นเลยเอามาฉีกที่งเสียฉิบ เพราะเขา 

ไม่เคยโคนตำรวจ ฯ สอบสวนเลย นายทหารประเภทที่ “ซุ่ม” อย่างนึ่มืควยกนเถือบทวกองที่พ 

เรือ คองทำเคํอในเวลาแพแคก 

คุณสุภทร คนฅรืยาภรณ์ เบนอีกคนหนึ่งที่ริเรืองมาแต่เค้ม เขาไปจืคการอยู่ที่กองสญญาณ 

ทร. แค่ไม่กลำบงการมาก เพราะมีนายคาอย่หลายคน กระนั้นก็แอบสงไค้โขอย่ เรืองพรรค์'นพอ 

มองคาก็ริว่าคนลึกแค่ไหน บางคนคีบกอย่างกำแหง ถึงกบกล่าวว่า “ก'จะส่งมีงไปเรียนนอกลามบ” 

เพราะมีนใจว่าคนจะคองชนะแน่ แค่ภายหลืงเห็นโกยแนบกันหางชไป 

เคราะห์คีขึาล์ฟแทรคมีอยุ ๕-๖ คน แต่ใช้การไค้จริงเพียงคนหนึ่งหรือสองคันเท่านั้น 

เอาออกมายนไว้ทางศาลาแคงกันหนึง แต่ก็ไค้คนขบที่กันไม่เบน (คือถอยหกังไม่เบน) มีนก็ขำคึ 

จะหนหกังวีงหนีเขาก็กลวเขาจะยิงที่ายพัง ฅองเอาหนาสู้เรือย คุณพิที่กษ์ เจริญคิริ จึงโคนยิงเขาคง ๕ 
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แผล ''แายทหารคนนถาเบนผ่ายรัฐบาลเห็นจุะ!^ขนเงินเดือน ๔ ชนแน่ ๆ คงไค้ฅคเหรียญกล่า 

หาญโกไปเทยวละ ขาพเจํๅขอภาวนาให้เขาเจุริญย็งคุ ในทางราชการเถอะเจุาประค๊'ณ เมื่อเกิคเหค 

เขาจงรูวาใครเบนกนกลๅจุริร อายคนคุยโวนน หมายหัวไค้ว่าคาขาวแทบทกคน คงน,นกองทพ 

เรอจงฅองพยายามผ่กใหมีคนกลๅแท้ คุ สก ๕ % นแหละก็พอ พวก &0/0 นืแหละจุะดืงอายพวก 

คุย [วอก ๕๐X ใหฅามหลงคนไค้ ส่วนพวกขขลๅคแท้คุ อีก ๔๕ % ก็ค2องคาม'พวก ๕๕% เขาไปควย 

กน แลวเวลาจะรบคองจุๅยเหลาให้ใจุะ)นถลา น่เบน'ทฤษฏีของฝรง คนไทยนะนมีคนกล่าจริง ๆ 

มากกวา ๕% แน่ จงสามารถออกประจุญขาศึกไค้โคยไม่กลวคๅย แค่คนไทยเราเสียอย่างหนึ่งดือ 

[มชอบฅรงกนเฉยๆ มนชกเบีอ ถห้รุกละก-คายเบนคายกนเทียว ! นิรัยประหลาคอีกอย่างหนึ่งของ 

คนไทยคอชอบคูเขายิงกน ไม่รักกลวลูกหลง 'แบว่าแปลกกว่าชาค้อื่นคุ ค่งนึ่นถ็าไค้นายดืๆ ละก็ 

ประเทศเจรญฉิวเพราะเก่งคอนทีไม่กลวคายนิเอง สมยเนลรัน รัฐบาลแบ่งรางรัลทียึคทรํพย์เชลยศึก 

ไคใหอกควยคามเปอรเซนคนายและบ่าว อ2ายชนิคนึ่นกส่าเพราะคะกละเงิน ส้ของเราในสมียนึ่ไม่ 

ไค้เค็ค 1 

เรอบางระจนนนกองทพเรือส่งให้มาจุอคทีท่ๅเรือคลองเคย เพราะได้ข่าวว่ากรรมกร 

ทาเรอจะสไฅรคหรอรวน จงใหมาคุมเชิง 1วค่งแค่เคอนเมษายน ๒๔๙๔ อีคา'จ่าคนหนึงทะเล่น 

เอามีคออกมาส่อเล่นกบยามท่าเรือ ยามท่าเรือก็ไปรายงานหวหนห้ยาม หัวหน่ายามเบนนายรอย 

ครกเขมนทหารเรอบางระจุน จงท่ารายงานกล่าวโทษเสยขนานใหญ่ กองทํพเรือร้เรืองเขาเกรง 

จะเกิคเรือง ครูคลองเคยจึงโทรศพทีไปบอกคุณภทร เอี่ยมรัฅน์ ผู้หังคบหมวคเรือท่นระเบิค 

ให้บอกให้เรือบางระจนไปจอคเสียที'บางนา ให้เรือปราบมาจอคทีท่าเรือแทน เชาวนที ๒๙ 

มิถุนายน ๒๔๙๔ คุณภทรจึงโทรศพทเรียกให้ทางเรือมาหาที่กองเรือรบ ทางเรือมีนายทหารเพียง 

๓ คน คือ ผู้บงคบการเรือ, นายช่างกล และสรังช่างกล คไนนนายช่างกลก็ไปรับคำรังจุากผู้ 

บงคืบหมวคเรือ 

เวลาบ่ายขณะทีเรือแมนฮตคนจะเจิมเรือนน เรือบางระจนก็กำรังปลคเชือกแล,นส่องไป 

บางนา ครนไปถึงบางนาก็ทราบว่าทางกรุงเทพฯ เกิคเรื่อง คุณทจิช บุณยรคพนธุ จึงปรึกษา 

กบคุณประสาน คืก่คสุภา นายช่างกลว่า “นามเรือของเรามนเบนมงคล ท่าจะคองไค้รบแน่ 

เหมือนบรรพบุรุษเคิม,, แค่จะทำอย่างไรดืล่ะจึงจะไค้รบ ? ปรึกษากน ในที่สคก็เลยงสิกขาเอา 

ว่าคำล่งของแม่ท่พเรือนนึ่ท่านล่งมาควย'วาจา เราควรแล่นไปประจำที่ท่าเรือใหม่ ตามคำส^ตว 



๘๒ 

หนงสอ ซึงมีคำส่งไว้แค่เคิม ดึงนนีจึงปลคท่นก'ระดิบๆ ขนมาคลองเตยใหม่ มาเจอะเรอจำง 

เขาปากคลองพระโขนง จึงถามโบตอะฮอยขน เรือจำงตอบว่าท่นระเบิคน8นหมายความว่าคุณภทร 

นงอยู่ในเรือจำงลำนนกำลํงจะไปบางนา ควยค่าจำงเรือจำงถึง ๒๐ บาท จึงรบเอาฅวขนเรอมา 

เวลานํ้นท่าเรือคลองเตยมีแต่หญึๅคน มองโล่งไปถึงถนนพระราม ๔ ไค้สบาย ทางเรือ 

จึงฅงกองรบขนตามระเบียบปราบกบฏ 

รถจ็ปฅราโลของตำรวจตรวจคนเขำเมืองทีงอย่ ๑ คนไม่มีคน ทหารเรือจํคการดึงสายไพ่ 

ออกต่อแลวเลยใช้เบนพาหนะติคต่อระบว่างท่าเรือกบกองส,ญญาณ ทร. ไค้สบาย พอคุณภทร 

เอารถกลบมาท่าเรือ บ่นว่าไม่ไหว พวกกองสํญญาณมนจะยิงตายเพราะตราโล่และสีแคงหราอยู่ 

ทหาร ๔-๕ คนก็ควำยตจํมสีทาพรืค ๆ เขำท่าทีเคียว รถคํนน1นก็เบนสีหมอกไปเท่านน แต่ต่อ 

นไปกแล่นไปมาไค้โคยปลอคภย ไม่บาคฅาทหารเรือ 

พลประจำบนกล ๒๐ จากเรือบางระจนและเภตรามีเท่าไร ทางกองสโบญาณมาขอเจึยค 

เอาไปใช้บ่าง ทางเรือก็แรืนแค2นอย่แล่ว ต่องแบ่ง'ไปตามมีตามเกิค พาหนะรถยนต์เวลานีตองการ 

ใช้มากทีสุค รกบรรทกข&ป่งทาเ)รอ ©๐ คนพวกเรายืมมาใช้เกลึยงพร2อมทีง์นามน ฅวหำหนำผู้ 

ควบคุมรถท่าเรือตองหนีราชการเพราะกลวตำรวจ ฯ จบตำ จนกระทีง้บานนยำไม่กลไ]ท่าเรือ 

รถยนต์แถวคลองเตยก็โคนทหารเรือยืมใช้ บางกนอำงว่านายของตนเอาลูกกญแจไป 

พวกอิคออคประเภทนีละก็ดึนํก พ่อทหารดึงสายไพ่ฉิบเขำให้ ต่อตรงจากแบตเตอรี่รถก็สตาร์ทฉิว 

ไปเท่านน 

คุณสนธิ บุณยะชํย เอารถยนต์ส่วนฅำมาจอคทงไว้หนำกองลํญญาณ ทร. จนกระทีง 

ตำแตกทีพหนีไป รถก็จอคแหงแก็อย่นนเอง ผลสุคท่ายไค้รถคืนหรือเปล่าขำพเจาไม่ทราบ แต่ 

แก้ฅำหลุคไปไค้ไม่ยกโคนตำรวจ ฯ รวมไว้ “เล่นกีฬา 

หมอสวน กมลนาวิน ก็ย่องเขาไปในกองสญญาณเหมอนกน แก้ขอหาของตำรวจ ๆ 

ว่าเบนนายทหารกองหนน เห็นพรรคพวกบาคเจ็บก็เขำไปช่วยเหลือกนบ่างละซี 

คุณโพธ อีมวิชา ผู้บ่งคบการเรือเภตรา อำงกบตำรวจ ๆ ว่าปฏิบฅไปตามทีคุณอานนท์ 

ปุณฑริกาภา โทรเลขส่งมา ผู้สอบสวนก็บอกว่าไปฉีกโทรเลขนนทงเสีย แลวพรุ่งนีมาให้การใหม่ 

(มนก็โคนทำนองคุณสงค ชลออยู่ นนแหละทีโคนว่า “ให้การอย่างนืตํคฅะรางตายห่า,,) แลคง 



๘๓ 

ว่าผู้สอบสวนเขาสงสาร เห็นให้การเซ่อและซื่อเกินไป ไม่ร้จํกโกหกบ่างเสยเลย บ่)พวกเราไม่ได้ 

คนพีเมคฅาอย่างนช่วยไว้พ้งเบ่น “คิคคะรางคายห่า,, อย่างว่าจริง ๆ เพราะคุณสุโพธ ไปลำเลียง 

บน ค. ๕๑ วากบางนามาท่าเรือ พรอม ๆ บ่บเรือคระเวนวารี ฅ่างช่วยกนขนใหญ่ เรือฅระเวนวารี 

เลยหยิบเอาชะนวนฐานกระสุน อ. ๕๑ ไปเลียนี บ่น อ. ๕๑ เลยเบ่นบ่นคอควายไป 

คณเสวฅ บุณยะทรพย์ ผู้บ่งคบการเรือฅระเวนวารี ทะเลนทงสมคโนฅไว้ในหองนอน 

หาไค้หยบมาในเวลาสระเรือพีคุฎีจุนไม่ คำรๅจุ ๆ อ่านพบว่าเวลาน1น ๆ จอมพล ป. ขนเจิมเรือ 

เวลาบ่น ๆ คุณมบ่สจุบจอมพลไป เวลานนไฟพาคบรถรางสายปากนาหยอเคิน เวลาน1น ๆ ได้ยิน 

บืนนคแรก คำรวจ ๆ เขาสงสโ]ว่าจะม็แผนการณ์อะไรไว้ก่อน ที่โบราณเขาว่าปลาหมอคายเพราะ 

ปาก มนก็อ่ายท่านองอย่างนืเอง เพ้คำแก้คำว่าผมจุคเป่อย ๆ ไปอย่างนนเอง คำรวจ ๆ ก็เชื่อ 

ไม่ยกโคนมา เล่นกีฬา,, อย่างคนอื่น ปลาหมอคำน้เบนแค่เพียงคางเหลืองเท่าน1นไม่ถึงกบคาย 

วนพี ๓๐ มิ.ย. ๙๔ ประมาณ ๑๑๐๐ ที่ท่าเรือเกิคอลเวง เพราะ เรือครื สำอาง 

กรีโสภณ มาบอกว่าผายทหารรัฐบาลจะยกมาโอบหลง โคยจะมาทางถนนกลำยนาไท เอ๐๐ คน 

ฅคเสนทางลำเลียง จากกองสญญาณถึงท่าเรือ คุณบ่ทรบ่องส่งคุณประสานพร2อมคำยบ่นกลมือ ๘ 

กระบอกไปครึงทางกลำยนาไท ชาวพ้นแถวน1นช่วยยกลํงซีเมนฅ์มาเบนกำแพงบ่องบ่นให้ พวก 

เขาบอกว่าเห็นทหารเรือแลำใจชื่น แค่ปรากฏว่าไค้ยินเลียงบ่นแค่ในระยะไกล ๆ หามืผายรัฐบาล 

ผามาไม่ ฅรึงอยู่จนคุณบ่ฑรให้มาคามคำกลบ เพราะกองบ่ญญาณเรืมถอยแลำในคอนบ่ายบ่นที่ ๓0 

ทำไมจะไม่ถอยล่ะ ลงมืแค่พ้ยบ่นคอกวายไม่ใช่ ค. ๕๑ ค่อให้คำคนทำคำยเหลืกก็บ่องวงหนีเขา 

ที่ถอยเพราะ ๑. หมคแรง อคบ่าวมานาน ๒. อาวุธที่เอามาใช้การไม่ไค้ กำบ่งใจเลยเลีย ๓. 

เลียงเครื่องบินบนหำทำให้ขวญผอยิงขน บ่ามืคนผลคหรือมือาวุธและลกบ่นลำเลียงมาโคยสะควก 

และมี ป.ค.อ. บ่าพเจ8าคิคว่าคงครึงกนอีกนาน แม้ว่าจะโคนเครื่องบินที่งระเบิคก็คาม เพราะ 

เครื่องบินร่อนลงมาที่งทีละลูกพอทงลูกหนึ่งก็ถลาไปทางท่าเรือคลองเคย ไปคงคนวนมาที่งใหม่ 

อีกหนึ่งลูก (ไม่ใช่ทงเบินดิบ ๆ อย่างทิเคยเหนฝรํงมนมาทงโรงไฟพา') ดิงน1นกองส*ญญาณรึง 

นบว่าไม่ใคร่โคนเสียหายมากนก 

ทางท่าเรือเห็นเครื่องบินถามาก็จะยิง แค่คุณภทรห่ามไว้ ส่งแค่เพียงว่าห่าเขาทั้ง 

ระเบิดเรา รึงอนุญาฅให้ยิงข้นไปไค้ แค่เขาก็ไม่ทั้งระเบิด ดงนนการต่อสู้ทางท่าเรือรึงไม่มีเลย 



๘๔ 

คืนวนท้ ๒๙ มิ.ย. ๙๔ เรือบางระจนไปขนอาวธจากบางนามา ๑ เทียว แคก็คอง 

ขนเอาบนกลกลบไปคืน,ไห้กรมสรรพ'าวธคามเค้ม ส่วนลกบนไม่ไค้กลบ เพราะเอามายิงกนทกอว 

สญญาณนนเอง 

เรือปราบทีมาจอคท่าเรือแทนเรือบางระจุนนน คจะ “กบคาน” นงเฉยอยู่ มีคุณพืชย 

สุนสะธรรม ฅนเรือเคนแร4งเฅนกๅอย่กนเค้ยว แค่ก็ไม่ไค้ทำอะไร ผ้บำคไ]การสงคนกลให้ค้อ 

เครืองอยู่คลอคเวลา พวกกองสไบญาณแคกก็เบินลำแรกที่พาคนบ่วยของกองสญญาณไปบางนา หมค 

เรึ๋องของเรือลำน้สน ๆ แค่นเอง 

ขอยอนกล่าวถึงวีรกรรมของจ่าเรือสารสินธุบำง เคราะห์รายที่ข็าพเจาสืบหานามไม่ไค้ 

จ่าเรือนและคูเหมือนจะมีจ่าเรืออื่นสมทบควย เมื่อกลบไปเรือทีบางนาไม่ได้ ก็ม่วสุมอยู่ [นกอง 

สญญาณหมค ทีแท้มินก็อยากจะรบอย่แลวน0นเอง เลยแกล่งบอกบคว่ามารถรางก็ไม่ไค้เพราะไม่มีไพ่ 

ไปทางถนนสุขุมวิทก็ไม่ไค้เพราะไม่มีรถประจำทาง เบนอนว่าฅกคลกอย่ทีกองสญญาณมากมาย 

บินสู้รถล่งขนาค ๓๗ ที่กองสิญญาณมีอยู่สามกระบอก ค่างฉวยกนไปคนละกระบอก จ่า 

พวกน็ฉวยมาไค้ ๑ กระบอกในเช่าวนที่ ๓0 มิ.ย. เวลา ๐๘๐๐ ก็มาคงอยู่ขำงพระหคห์ขวาของ 

พระบรมรูปรชกาลที ๖ ทางถนนที่จะไปสี่แยกราชประสงค์ บงเหลี่ยมคึกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ไว้ มิให้คนเค้นถนนพระราม ๔ มองเห็นบน เขาคำไว้จำกำกลางถนนบรรจุลกพร1อม แค่ควไป 

นำชุ่มกินเหลำกไเอยู่ข่างคนไม้ 

คำรวจ ฯ คงมีแผนการณ์บกจากสามย่านไปทางศาลาแคง คำนนรถล่งตำรวจ ๆ จึงเลอย 

มาที่ละคนจากสามย่าน 

เหมือนกบนคก่นไว้กบนางพยาบาล พอนางพยาบาลเห็นรถล่ำคำรวจ ฯ ผ่านหนำ 

โรงพยาบาลก็คะโกนบอกพวกจ่าว่าเขามาแล่ว จ่านนกรอจำหวะให้เบาโผล่เสียก่อน เมื่อเห็น 

ควมเคยมมาใกล้จะถึงเสณล็งเขาก็เค้นจากทีซ่อนมากะคุกไกแชะเขำให้ กระสุนบินหวึอมากระทบ 

แคกทีรถถำตำรวจ ฯ คันแรก ตำรวจ ฯ ให้รถเมลเหลองมาลากเอากลํบไป จ่าแกกบรรจกระสุน 

นํคที่ ๒ ใหม่ แล่วก็กลบ,ไปนำกินเหลำล่นค่อไป 

เหมือนกบเล่นภาพยนคร์ รถถำตำรวจๆคํนที ๒ ควมเคยมมาอีก ‘หญิงคอยเหคุ” 

ก็บอกให้จ่าพวกเรารู้คัวไว้แค่เนน ๆ อีกเช่นเคย จ่าก็กะพอจะเขำเสนเล็งก็เค้นมากระคุกไกอีกแชะ 



๘๕ 

หนงแลวบรรจุนคที ๓ ต่อไป ตำรวจๆอีให้รถเมล์เหลืองมาลากรถกังกัเที่ ๒ กลบไปอึก จ่าก 

กลบไปน่งกนเหล็าต่อไป 

ค้นที ๓ ก็'โคนฟ้าอีแบบ1นึ่อีก โคนทีหนึ่งอีให้รถเมล์เหลืองลากไปเสียทีหนึ่ง แลวอีส่ง 

เหยึอมาให้ทหารเรือสงหารใหม่ เราจุองแค่รถถํงปรบกษ์เท่านน คนไม่เกี่ยว 

คนที ๔ ก็อำยทำนองเดียวกัน คองให้รถเมล์เหลืองมาลากไปอีก 

กันที ๕ ไม่เข็ด คงนึกว่าทางทหารเรือหมคกระสน แล่นฅวมเตยมมาอีก โคนโผง 

เขาอีกตองเบนภาระของรถเมล์เหลืฎ^อีก 

กนที ๖-๗-๘-๙-๑๐-๑๑ ถูกยิงทำนองเคียวกันหมค และอีถกรถเมล์เหลืองลากไป 

คืนรืงตามเคย 

แสนยานุภาพของตำรวจ ๆ ทางตำนนึ่ คงหมคแค่นเอง ไม่มีโผล่มาอีกเลย คณเม่า 

คงเคนวงปารสกกันกระเทึอนแน่ 

จ่าสามคนพิฆาตรถกังไค้ ๑® กัน ถาบ่งเอิญเบนผายรฐบาลคงไค้ติคเหรืยญกนเต็ม 

หน่าอกแน่ แตํนึ่เบนพวกกบฏเลยอค! วีรกรรมอํนนืไม่น่าจะให้สญไปเฉย ๆ ใครรู้กักนามจ่า 

พวกนขอให้บอกบรรณาธิการนาวิกศาสตร์คำยเจุาขา จุะไค้เอาไว้จำกนเล่น นอกจุากนึ่นขาพเกัเ 

ขอกันทยหตล์พวกนางพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๔ ไว้ ณ ที่นึ่กัวยว่า มีใจ 

ช่วยพวกทหารเรือจริงๆ โดย{เหว'งค่าตอบแทน'ใดๆ รายชื่อดินไค้ง่าย ไปหาจากโรงพยาบาล 

เบนเจอะแน่ 

ช่าพเจ่าถามว่าทำไมมนมากกนนกล่ะ จะฝอยละกระม'ง เขายืนยินว่าได้ร*บพ้งมาเช่น 

นนจริงๆ ด’งนนใครเห็นว่าที่กล่าวไว้นผิด ขอไค้โปรดล่งข่าวมาแก้ไขได้ 

ทีนมาพิจารณากนวาบนต่อสู้รถถ*งกระบอกนฅ้งอยู่ตรงจุดไหน และสถานที่ที่จ่าแกกิน 

เหล่าแกน’งดรงไหน ช่าพเจ่าคิดว่าบ่นกระบอกนืกงฅํ้ง็อยู่ในรางรถรางสายประตน’าเฉลิมโลกนั่นเอง 

ปากกระบอกเล็งไปทางถนนสีลมดามแนวรางรถ ตำจ่าคงน'งบ*งฅ้นไม้อย่มิให้คนทางถนนพระราม 

๔ มองเห็นและก็ฅองแอบมิให้ตำรวจ ๆ ที่อยู่บ่านเก่าของเจ่าคุณยมราชแลเห็นดิๆย (เวลานั้ 

ตำรวจๆ จะมายึดช*ยภูมิบนตึกของเฑ้คุณยมราชหรือย*งเาไม่รู้เพราะยิงเช่าอย่ แต่เวลาภายหล*งนํ้น 

ปรากฎว่าตำรวจ ฯ ไค้ยิง ร.ต. พิทกษ์ เจริญคิริ เสียอานการถฮาล์ฟ่แทรคค*งได้กล่าวมาแล่ว) 



๘๖ 

คำกล่าวเรือง'ทิตง1ของบนกระ,บอกนึ่วิ]องข:ๅพเจุ1ๅจะผิคหรือถกไม่ร้ เขียนเคาไปตามเหตการณ 

เพราะปรากฎว่าจ่าพวกนไม่โตนตำรวจ ฯ ยิงเลย พอเห็นรถถงตำรวจ ๆ แล่นขามรางรถรางกลุก 

เคึนมากระคุกไกเอาคอ ๆ เม่นไม่มืผิคสำนำเคียว ส่วนรถถงตำรวจ ฯ ก็ไม่เฉลียวใจว่าโคนยิงทาง 

ขาง นึกว่าคงยิงมาจากลุมพินีหรีอทางกองส่ญญาณ พอโคนยิงเขีาไปโบงหนงรถก็ตองหยุค ตีน 

คะขาบคงขคของ บางทรถจะหํนเสียควยละกระม่งเลยเกิคงงไม่ไค้พิจารณาให็ตีกว่าถูกเขาอย่างไร 

เลยแล่นกนมาเบนหางให้จ่าแกซอมมือเสียสนุกไป แต่ส่ารถถึงตำรวจ ๆ ขืนแล่นตรงไปไค้ก็มี 

หวงเจอกบคุณพิทำษ์ เจริญคิริ บนรถฮาล์ฟ่แทรคแน่ 

คุณพิทกษ์ เจริญคิริ เมื่อเห็นรถถึงตำรวจ ฯ และเสียงบนทางศาลาแคงเงียบ จึงเอา 

ฮาลีฟแทรคแล่นมาทิศาลาแคงในเวลาต่อมา แลวตีงั้ย่นอย่ที่นนเพราะกลำจะมืกำล่งขีาคิกบกมาจาก 

สีลมอีก จึงโคนตำรวจ ฯ บนสโมสรแพทย์ (คือม่านเจ่าคุณยมราช) ยิงเอาถึง ๕ แผล เลย 

กลายเบนวีรบุรุษของผายแพ้ไป 

ตำรวจ ฯ คนไหนไม่ทราบทวางแผนให้รถถึงแล่นเรียงหนึ่งตามกนมาจากสามย่านแต่ 

เพียงตำนเคียว แสคงว่าเขาอ่านหน8งสีอนอยเล่มไปหน่อย แต่กระนึ่นก็ตามเขาก็เบนผายชนะในที่สุค 

อ่ายผายเรากลบเบนตองเบนผายวีงหางจกฅคไป คนอ่านหน่งสีอนอยเล่มกลบเก่งไปไค้แขึะ ! 

เรือริตนโกสินทร์และเรีอสโขทยิบรรทกนกเรียนจ่าจากปากนามายิงท่าเรือคลองเตยหมค 

โรงเรียนราว ๓๐๐ คนเห็นจะไค้ นำเรียนพวกนึ่ก็เค็กมธยม ๖ นี่เอง เพีงไค้ห,คทหารราบมาไม่กี่ 

ครงบรรจุกระลุนก็แทบไม่เบน ร.ต. ชลอ คิริบุญ ต่องคลานไปสอนกนถึงสนามรบก็ม็ 

รถยนต์ของท่าเรือกรุงเทพ ๆ ลำเลียงส่งจากท่าเรือไปกองส่ญญาณ คุณพิณ พันธ์ทวี 

ไปยืนเชกแฮนต์ถึบคุณชลีนึ่งอยู่ คงใช้แต่สายตาพูคกนในใจ 

เมื่อส่งให้นกเรียนจ่าสมุทรปราการไปยนทหารบกทางสนามโปโล แกก็ไปประจำ 

คึกคำตีแต่พอไค้ยินเลียงเครืองบินกระหมอยู่บนหก บางคนมือไม้ล่นหมค ตำยเสียงหึ่ง ๆ นึ่ม่น 

ข่ขว่ญคนเก่งชะมํคทางพระราช'วังเคิมก็เหมือน'กน เลียงหึงๆ ทำให้ทหารของขาพเจ่าหนีเขาคงกส่วย 

วคทำยตลาคก่นเกลยงไม่เหลอลถอนเคียว 

แม้'ขณะ1ชุลมุน'นึ่ก็ต'ามตำมีคำส่งคำเคียว'กาก “ทองพระโรง,, ให้บุก พวกบางนาและ 

ทู1งมหาเมฆเอาฮาล์ฟแทรอ ®๕ ตีน บุกเขามาพำเคียว เหตการณ์ก็ตองเหมือนวนที่ ๑๖ คุมภาพันธ์ 



๘๗ 

๒๔๙๒ แน แฅครูคลองเคยไม่ไค้สำ เพราะสํงไปก็เท่ๅกํบ “อิงให้กากิน,, กาน่นแหละสบาย 

งกหลงหกไปคามระเบียบ ส่วนคนดีต;องยืนสะอีน ใครเล่าจะอยาณบนนํงรำนให้คนอึ๋นในเมือ 

คนเองไมเคยคคจุะคงคนญVเรฐบาลเสียเอง ขำพเจำเคาเอาว่าครคลองเคยก็คกอิม่งพระเจ่าพ่มพ่สาร 

อย่างนแหละ ลูกนองเกิคไปก่อเหคเขาก่อน เลยคองกลอกหนา ไม่ใช่ถกรงแก นึไพล่ไปรงแก 

เขาเขากอน เลยตองนำคอตกคามระเบียบ โคนคุณเผ่าคะโกนค่าว่าเหยึยบเรือสองแคมเขาอีก กำ 

เบนจึวยิ รากเสือฅไปนานแลว 

เช่าวนทึ ๓๐ มิ.ย. ๙๔ ร.ค. วลลภ ไต้นำบีนครกไปคงอย่ทสี่แยกบานแขก ถนน 

อิสรภาพ ยิงครงไปยงสะพานพทธยอคพ่ๅ น้องกนมิให้ทหารบกผ่งพระนครบุกขำมมา พอยิงขน 

ไปกลายเบนพลุส่องแสงสว่างจา ยิงอีกนคหนงอีเบีนอย่างนํ้นอีก ยิงน!าบีสามก็อำยแบบเติม เบีน 

รมชูชีพลอยปออยู่กลางอากาศ ไม่มิลูกจ?งสํกนคเอียวคงไปคว2าหีบผิคมา คกลงคองแบกบีนว็ง 

แจนไปสวนอนนค์ ค่าพ่อล่อแม่โขมงโฉงเฉง 

กองสญญาณแคก ! ทหารบุกคนเรีมถอยในบ่ายวนบี ๓0 มิถนายน ทงคนบีไม่? 

เรืองไว้'ขางหลง เช่น คุณสุคจิคค่ พ่นธุทรืพย์ คุณบุญภพ คุณคิริ สุวรรณวฒน์ คุณสเอีค 

จนทรืคคะ จ่าเ'รอสารสินธ ๓ คน และผู้ท้คิคค่อไม่ไค้อีกหลายคน แค่ก่อนจะถอยน้ หลวง 

เจริญราชนาวา รองผู้บญชาการ'จากมาเสียก่อน เพ่อมาพบครคลองเคยเลยไม่ทราบว่ากองส่ญญาณ 

แตก ท่านจึงไค้ใช้ให้คุณจวบ พลกลา นำเงินไปให้คุณชลีหมื่นบาทดิงไค้กล่าวมาแลํวแต่ตน 

วีรกรรมทางคานกองสญญาณ ทร. คงมีอีกมาก แต่ขาพเจำไม่ไค้พบก้บนายทหาร 

มากคน เลยไม่ทราบมากนก ดิงนํ้นผู้รู้คนโดจะมาเล่านิทานเล่นนำงในนาวิกคาสตร์ก็กงสนุกดี 

ทางการเขานิรโทษกรรมแลว เร์องพ้องน่ะไม่พ้องแน่ แต่ผู้บ'งคับบญชาที่เลวอา'จุ'วะเขม่น นํน 

เบนเรื่องช่วยไม่ไค้ ล่าผู้บงคบบญชาเบนคนดี เขาก็นึกว่าพวกเราทำกันไปเองโดยอตโนม่ต ไป 

ถือโทษกนไม่ได้ เพราะฅวผู้บ''งกบบญชานนเองแหละเสือรำยละ หนำไหนบอกว่า “ผมบาว” 

นนขาพเจำขอโนเคดวย ทืช่'าพเจำรู้ว่านายทหารเรือมือขาวจริง ๆ โนเรื่องนึเฉพาะทื่ฒ่ในกรุงเทพๆ 

ประมาณ ๑0 คนเท่านน พวกนึคือพวกนอนอยู่นำน เพราะ กาวขาไม่ออก และ “ท่ระไม่ซ่าย” 

คุณแชน บทุสานนท ถึงกับพูดว่า “เวลาเกิดเรื่อง ทำไมไม่มาประจำหนำที่กันนะ พวกนึ 

เห็นจะฅ่องลงโทษกนเสียบ่าง คุณแชนจะไปลงโทษใครกันจ๊ะ ฅนเองก็ต่องโคนพ้องคๅล ที่เขา 



ไม่มานนเบนบุญของเขาแลำละพ่อคุณ ถำผใคทราบว่าพวกนายทหารเรือมือขาวจริ^ ๆ มีเกิ^ 

สิบกน โปรคแสคงรายนามให้นาวิกศาลคร์ทราบคำยว่ๅพวกนี่อย่ตำบลอะไรของกรุงเทพ ฯ จะไค้ 

จารึกความชอบไท้พวกเราเห้นไว้ปาง 

คุณเลิศ ลิคย์เจริญ อย่จนทบุรึ พอไค้ข่าววนที่ ๒๙ ก็ชวนพรรคพวกมื คุณอาชญ 

จาครุประยูร คุณชูโชค ณนคร คุณบรื โล่ห์สวรรณ และอีก ๒-๓คน ควาเอาบนกล 

มาควย ขนรถจปแน่บมากรุงเทพ ๆ ไค้สรำงวีรกรรมทางแนวไหนบาง ขาพเจำไม่ไค้ถามเขา 

ปรากฏแคว่าตำรวจ ๆ ตองเอาเครื่องบนไปเชิญตํว้พ่อเลิศพระเอกมาจากจนทบุรี เพราะคอนแคกทพ 

ก็นนนพ่อเลิศหลบแวิปไปจุน่ทบุรีทำไม่ร้ไม่ขเสีย ตำรวจ ๆ คมกล่นร้ว่าอายเสือมาขคคำอยู่ในถา 

เลยคองเอาเครื่องบินไปหามารีองล่ๅตํค้อย่ล่น ๆ ในสนามกีฬา แก้คำไปไค้เบนเปลาะ ๆ ไม่โคนพ้อง 

ศาลเหมือนกน ล่วนนายทหารคนอื่น ๆ พระยำบ่งคาตำรวจ ๆ และ “บงปาก” พวกพอง (เขาใจว่า 

คงไม่รู้จกชอ) พวกเหล่านนเลยปลอคภไ]ไปไค้ นี่แหละเขาว่าคนเด่น ๆ มนก็มีโทษเหมือนก็น 

ใคร ๆก็จำไค้ แด่นายเลิศ เพราะม่นเสียงคงกว่าใครๆส่วนคนอื่นๆเขา “นานี่งไหลลึก,, พวก 

ทหารเรือควยกนเองบางท้ก็นึกชื่อไม่ออก แค่บางทีก็คงใจบคความจริงจากตำรวจ ๆ ก็มืเหมือนก็น 

แดะก็มืคง ๙๕ X เสียควย จึงไค้รอคคำ ปอ ๆ ก็นอย่ไค้อย่างลอยนวล 

วีระ โอสถานนท์ ไปสรีางวีรกรรมร่วมจึจอมพลควยคนหนึ่ง พ่อคนนืหนึไปสิงคโปร์ 

พรอม ๆ กไ]บญญา อี?ปูชกะ 

อำนวย วีระกลส เคนเหยงๆทึกองสญญาณทร. พ่อนี่ก็หนึไปเขมรพรอมกบประเสริฐ 

บรรจงจึคร โคยบุกขำมจํน่ทบุรีไปเขมร คุณประเสริฐไค้เขียนจคหมายมาจากเขมร ข่าพเจำเคย 

เห็น ๑ ฉบบ ในนนบอกว่าไม่ใครเคือครอนนก เพราะหากินทางสอนหนำสือไค้ 

จรส จรสกุล ก็ไปอีคในสนามกีฬา นยว่าไปรบทางคำนท่าชำงวงหลวง 

ล่น มาศยกุล ไปเข่าสนามกีฬาเหมือนกน นายคนนี่นบว่าเบนโหรของคุณทองหล่อ 

ขำหิริญ ไปโคน “โหน” หอยเข่าเลยเข่าบ!ง พ่อนึเบน ผบ. นย. ๕ จะล่งหนำที่ให้คุณเชียร กรสค 

อย่แลว แค่กณเชียรโอ้เย้ยำไม่ไค้ริบตำแหน่ง แกจึงตองโคนเข่าเฅมหนำ 

พวก สอ. ทำ-หนำที่ต่อค่านทางสะพาน'พุทธยอคพ้า มีคุณผน โพธสุนทร, คุณลิกษณ์ 

คเชนทร์ข่ย คุณจิคค์ สภาวสุ ก็บใครอีกก็จำไม่ไค้ 



๘๙ 

พวกสารทัฅรทหารเรือไม่ไค้ค่อคานร่วมทับกบิงสํญญาณ ทร. เพราะไม่มีคำสง มี 

คุณจรูญ เปลนศิริ คุณเจริญ ร่ช่คะชาคิ คณสค้ มาล่ยทันธ เบนฅน แค่คณสฅิไหงมาโผล่ 

ขนทึบ2านคุณสกล ช่างประคบกไม่ทราบ 

ทางทหารเรือถือหลกว่าไม่ให้ใกรมาบุกกรมของคนเท่านี่น หาไค้ยกไปบุกกรมกองอน 

ไม่และก็ประมาทว่าขำศึกคงค้ไม่แคกแน่ แค่ที่ไหนไค้ “กองทโณค้นไปคำยทัอง,, นี่ไม่ถึงกบ 

เค้นฅรึงอยู่เฉย ๆ ทองมีนก็หิว เสบียงกรงก็ไม่มี กองท่พม่นก็ฅองรวน แถมยงไม่มีคนบงการ 

ใหญ่ เด็กๆ ทำกนไปเอง ค่ำบ่นกบชนวนฐานลกบ่นมไเจึงไปกนกนละทาง ทุกคนเบนแม่ทํพ 

ทุกกนเบนเสนาธิการทุกคนเบีนพลาธิการ เรื่องมนเลยย่งไปหมค เขา;จึง'ว่าอ่านหน์งสอ'นอยเล่ม 

แล1ว อย่าเพีงกำแหง ทำอะไรไม่บอกผู้ใหญ่ละมีนก็ตองล่มควยประการฉะนี่ 

บ่ายวนที่ ๓๐ คุณชลีแคกทัพหนีไปทางท่าเรือ เอาคนบ่วยขนลงเรือปราบ แล่วเรือ 

ปราบก็ออกไปบางนาเบนเที่ยวแรก 

เที่ยวที่สองเรือเภฅราขนทหารกองสญญาณไปบางนา 

เที่ยวที่สามเรือบางระจนขนทหารกองสโบญาณและทหารคามเรือค่างๆ ไปส่งบางนา 

เรือรฅนโกสินทร์และเรือสุโขท์ยลำเลียงน่กเรียนจ่ากลบคืนสมทรปราการ 

ความ'จริงนี่นี่ถากองสญญาณมี ป.ค.อ. หรือ ส.อ. สก ๒ กระบอกคอยยิงมิให้เครื่อง 

บ่นที่มาร่อนส่งเสียงจ็อยู่ครงแกำหูให้หนีไปไค้ เรื่องมีนก็ไม่อลหม่านมากน่ก แค่นี่อายเสียงหึ่งๆ 

นี่ซิทำพิษเอาเด็กนกเรียนจ่าวนแรกลงสนาม ยิงไม่ค้นกบเสียงลกบีน ยิงไม่เหินคนคายขำง ๆ 

ยิงไม่โคนเจ็บเขำเองเรียกว่า ำสีอคยงไม1เขาคา,, มนก็ฅองปอคกระเส่าทุกคน ใครอย่ามาทำ 

โม้ไปเลย มนทกคนน่นแหละส่วนอายหิวขาวทำให้พวก 'โจนงาน,, ชโาแหยงอย่กรามกร่น 

พอโคนอำยไม่มีอาวธมาบ่อน ก็ถึงกาลคองถอยเท่านนเอง 

เมื่อพิจารณาฅามที่.รฐบาลบุกกองสญญาณนนก็ไม่เหินรุนแรงอะไร รถถำตำรวจ ๆ 

๑๑ คํนก็มาเค้เก้อยู่ที่ศาลณเคงหมด กบเครืองบินที่ร่อนมาปล่อยลูกระเบิดทีละลก คก็ไม่หน่ก 

หนาอะไร (แค่โคนเข5าก็เบ่นศพนี่นี่เบ่นของแน่ละ) ทหารราบทางสนามโปโลก็ครึงไว้เฉย ๆ เขา 

ก็ไม่กลำบุก เพราะกล'วฅายเหมือนกน ที่ว่าจะมาโอบทางกลำยนาไทเขาก็ไม่กลำมา เวลานนพล 

เมืองเบนหุเบนคาให้ทหารเรือ ๙๕7จ ทางเราเบ่นค่อทางใจอย่เบ่นกอง แค่ก็คองที่งฐานทัพไป 



๙๐ 

อย่างละหอยฅามภาษาโก้ ๆ เขาเรียกกนว่าถอยอย่างเบนระเบียบ ส่วนคนทีหลบตำซ่อนอยู่ 1น 

โรงแกวก็ยงมี ถาแกจะมีนหำ ทำไมไม่ไปกะเขาก็ไม่ร้ คเหมือนจะชื่อคุณบุญภพ ภายหลงถก 

ทำรวจ จำขงไว้ทีสํนตึบาล และอีกเดือนกว่าๆ กัาพเจำก็ไค้มาอย่ช่าง ๆ แกควย 

ปรากฏในตอนหลำว่าคนถกพ้องศาลนำยเต็มที เพราะเหตุหลายประการคำยกนดือ:- 

๑. ทหารเรือส่วนมากตอบบีค ๆ ที่ร้โจ่งแจำก็ปกบีคไว้กลำเพ้อนจะฉิบหาย ตำรวจ ๆ ร 

เคร่า ๆ จากปาก'พลททารเรอเบนส่วนมาก ผ้ฅำงทาพ้นคน ตำรวจก็พอจะจบเคาได้กระท่อน 

กระแท่นเท่า'น1น บางคนไม่ร้จำชื่อนายของตนเรียกแต่ว่า “ผู้กอง,ผู้หมวค,, เช่นน้ ตำรวจ ๆก็งง 

คนประเภทนตำรวจตองปล่อยกลำเบาน เพราะเขาปฏิฟ้ตึไปตามคำส่ง1ของผู้บ,งคำกัญชา ส่วนผู้ที 

ตอบบิ1ค ๆ เช่นน้ก็ตํองเก็บตำ (หรือเรียกตำ) มาไต่สวนกันหลายคราว บางท้ก็เอาใเากอื่นมายน 

โคยมากก็ไค้ขํอความไมกระจ่างแจำทำให้กรมอำการปล่อยผู้ตองหาเสียแยะ 

๒. ทหารบกหรือตำรวจ มาฉกเอาตำผู้ตองหาไปจากสนามกีฬา บอกว่า “นนองอีว,, 

ลงบญชไค้ ผู้ตองหาคนน่นก็หลคไป อย่าให้ขำพเจาเอ่ยชื่อเลย เคยวเขาจะอาย 

๓. “ให้การอย่างน็ติคตะรางตายห่า,, ใครไปโคนผู้ไฅ่สวนชนึคนเขาก็นำว่าพระมา 

โปรค ผลสคทำยก็ปล่อยให้หลุคพ้นขอหาไปเพราะทำไปตามตำสงผ้กังคำกัญชาหรือตามแผนการ 

ปราบกบฏ 

๔. ผ้ไต่สวนบางคนเห็นผู้ตองหาให้การเซ่อ ๆ ซ่า ๆ เขากลำเห็นเบนของขำ นึกเวทนา 

ว่า “อายหนเอ่ย แอ่นจะมาให้การกะเขาควย,, ตองไล่ให้กลบบ่าน ไปนึกให้การท้โกหกเก่ง ๆ 

มาให้การใหม่ในวนพร่งน็ ใครไปโคนผู้ไต่สวนซน้คนเช่าก็เท่ากับไม่ไค้เบีนผู้ตองหาเลย 

๕. ผ้อ่องหาผ้ใคไปโคนผู้ไต่สวนเยียบๆ หน่อย ก็ฅองตํคตะรางรอให้ครบ ๙0 กัน 

ตามกฎหมาย ตะรางเขาไม่มีท่มากพอ เขาเลยเอาไปใส่ตึกไว้ทีสนามกีฬาแห่ง'ชาติ ทำเบนคุก 

ช่วคราวคุกน้มีพสดืตามระเบียบ จึงนำว่าเบีนคุกโคยสมบูรณ์ แต่เรียกว่าเบีนคุกชื่นสอง เพราะ 

เบีนคุกของผู้ตองหาไม่ใช่คุกกังจำเลย ส่วนผู้ตองหาทีเขาคะเนว่าจะพ้องแน่ ๆ เขากันไปไว้ลหุโทษ 

หรือสนติบาล ส่วนที่สนามกีฬาคงกังเฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างก็ากึ่งเท่าน*น 

๖. ผ้ตำงหาทีเบีนคนทีมาจากจุฬาลงกรณมหาว้ทยาลยนน ผู้ไต่สวนไม่ติคใจมากนำ 

จุคม,งจะเอาแต่ “เนอแท้ของกอกประคู่,, จากกังเติมแท้ๆพวกจุฬาๆ เลยรอคไปหมค 

๗. ผ้ตองหาที่พวกญาติ “เข่าถึง,, พวกผู้ใหญ่ ๆ 



๙๑ 

๘. อไ]การยงเอาสำนวนทีค่ารวจุ ๆ เสนอมาไปฅรวจอีกครงหนึ่ง โคยคํคคนที่ไม่ควร 

พองออกเช่น .- ๑) ผ้ที่กระทำไปคามคํๅสํงผ้ปงคบบํญชา 

๒) ผู้ท้กระทำไปฅามแผนปราบกบฏที่กองทํพเรือกำหนคไว้ 

ทีแรกจอมพล ป. จะยกเลิกคคืที่งหมค ให้จํบแค่ค่วที่ “รีเรื่องมาแค่ก่อน,, เอาพ้อง 

ศาล แค่คุณเผ่าบอกว่า ถาอย่าง,น*นึ่ก็ไม่ค่องพ้องกนละ พวกนกร้ก็บินออกนอกประเทศหมค 

กบฏทงทีเจ๊าไม่ไค จ๊งไค้เรืมฅงเรืองไฅ่สวนกํนเบนการใหญ่ 

ผลสุคทายปรากฏว่าถูกพ้องศาลราว ๆ ๓๐ คน เบนพลเรือนเสียหลายคน นอกนน 

เบนพวกทหารเรือ ฅามที่จำได้คือ 

๑. พลเรือเอก สินธ6, กมลนาวิน ผู้บญชาการท'หารเรือ 

๒. พลเรือโท หลวงเจริญราชนาวา รองผู้บญชาการทหารเรือ 

๓. พลเรือฅรื แชน บจจุสานนท์ รองเสนาธิการผืายยุทธการ 

๔. พลเรือตรื กนก นพอุณ ผู้ปญ่ชาการมณฑลทหารเรือที่ ๑ 

๕. พลเรือฅรื ชลี สินธุโสภณ ผู้บงคืบกองสํญ่ญาณทหารเรือ 

๖. นาวาโท ผืน โพธิสุนทร ผบ. สอ. ผู้ค่อค่านทางผ้งธนบุรี 
ริ! 1 

๗. เรือเอก ลกษณ์ กเชนทร์ช่ย สอ. ผู้ฅ่อค่านทางผืงธนบุรี 

๘. เรือเอก จ๊ฅฅ์ สภาวสุ สอ. ผู้ค่อค่านทางผืงธนบุรี 

๙. เรือเอก อุคมเคช อฅฅะนันทน์ ค่นบนเรือศรีอยุธยา 

๑๐. เรือโท ชุบ สร0งบนเรือศรีอยุธยา 

๑๑. เรือโท นิคม กอบโกย กองสํญ่ญาณทหารเรือ 

๑๒. นาวาฅรี. สุภทร ฅํนฅริยาภรณ์ นย. สํฅหีบ ผู้วางแผนรุกใน สญ.ทร. 

๑๓. เรือโท ประยูรสวิสค เอกภูมิ โรงเรียนเฅรียมนายเรือ ผู้สอนผืกยิงบน 
\ 

กลให้พลเรือน 

๑๔. เรือโท ประกอบ หอมจนทร์ ผู้ลำเลียงอาวุธมาจากบางนา 

๑๔, เรือตรี สมทบ ง้าวสุวรรณ ผู้ยึคโรงพกบุปผาราม 

๑๖. เรือฅรี ชาญ พรหมา ผู้ยึคโรงพ้กบุปผาราม 



ผ้ฅ่อค่านที่สะพานพุทธยอคพา 

ผ้ฅ่อหำนที่สะพาน'พุทธยอคพ้า 

๑๗. เรือฅรื พก ไยไพโรจน์ 

๑๘. เรือครี ฉลวย เสึอประสงค์ 

๑๙. เรือฅรี เฮง (ชื่อใหม่ว่าอะไรไม่ร้) ผู้ย้คโทรศพท์กลาง 

๒๐. พลทหาร. ผ้ยึคโทรศํพท์กลาง 

๒๑.' พลทหาร. 

๒๒. พลเรือฅรี ทหาร ชำหรืญ 

ข 
^๘ 

อย 

ผู้ยึคโทรศํพท์กลาง 

นายทหารกองหนนผ้เคนอยู่เร่า ๆ 

ขำงๆ โรงงั้ว 

คนย้คโทรศพท์กลางน้ใปยึคคามคำสำของคุณอานนท์ ปุณฑริกาภา ฅำรวจ ฯ ควาน 

หาฅ่วคุณอานนท์มายํนปากคำไม่ไค้ อไ]การก็จำฅองพ้อง เพราะฅำหน์งสือเขาบ่งว่าอย่างนไเ 

หมายเลข ๑๒, ๑๓, ๑๔ และ ๒๒ เท่านนก็ริเรื่องมาแค่เดิม นอกนนเบ่นพวก คิค 

ร่างแห,, 

โรงพยาบาลทหารเรื่อ ปากคลองมอญ 

6 ชิบวาคม ๒๕0๓ 



นิทานชาวไร่ 

(ตอนท ๖๗) 

การสู้รบทางคานกองเรือรบก็มิไม่เบา ผายรฐบาลเข์ๅในวงหลวงยิงลงมา ทางทหารเรือ 

แอบฅนโพธยิง (เวลานืนยํงไม่ไค้สรำงกำแพงปนทางคานรางรถราง) และหาทึกำปงเอาเอง แนว 

รบยาวเหยยคจากท่าชางวงหลวงไปจคกองเรือรบและท่าเค้ยน, ทางทหารเรือมินอยฅว เห็นทึถก 

จไ]ไปขงท่สนามกีฬาก็มิ คุณจรัส จรสกุล และ คุณVIน พงศ์สข 

คืนวนทิ ๒๙ ผ่ายรฐบาลดีไม่แหก ไปแหกหอนกองทพอากาศเอาเครื่องบินมๅทีงระเบิด 

ในเชาวนที ๓0 ลูกระเบิดได้ระเบิดเอาลังน่ามนเบนซิน ๒0๐ ลิฅร ท้อย่ในโรงรถไฟไหม้ขนาด 

ใหญ่เสียงหึ่งกบประกายไฟนื่เองทำให้ทหารเรือแหกทพข่ามฟากไปสวนอนนฅ์ 

หอนนเองละกระมงทีเรือศรีอยุธยาว็งโรีไปทอดสมอหนีๅปากคลองบางหลวง แล่ว่ก็ 

โคนเครืองบินฅามไปโจมฅีอีก จนจอมพล ป. ฅองว่ายนาหนีไปผงกรมอทกคาสหรื 

ขาพเจาคืดว่าการทีโรงถ่านไฟไหม้ก็คงโคนลูกระเบิดจากเครื่องบินเหมือนกน เพราะมื 

คนวิงหนีลูกระเบิดเครืองบินจากเรงถ่านไปหลงวดแจ้งลันหลายคน แหบางคนก็ว่าโคนลกบินครก 

หนังสือพิมพ์ตำรวจได้เผยแผนนเรศวรของคุณเผ่า ทำให้พวกเรากระจ่างแจ้งว่าคุณ 

เผ่าวางแนวบุกอย่างไร ขาพเจ้าจำได้เพียงประโยคเดียวคือให้ตำรวจ ฯ ตำบล'ท่า'ขำม (แถวบาง 

ขุนเทียนเลยไปหน่อย) ลำเลียงมาขนทำวคสมอแคลง ข่าพเจ้าก็นึกไม่ออกว่าทำไม.ไปจำได้แห่ 

ประโยคเกือบสุดทายปลายโห่งของแผนนเรศวร ม่นขำในใจอย่างไรพิกล นึกไปว่าเมื่อรันท ๒๖ 

กุมภาพ'นีธ์ ทางทหารเรือเคย1ใช้แผน'ช่าง,นา คุณเผ่าคงต่องไปศึกษาอย่างหนักว่าอ็ายแผนข่างน่า 

ม่นคืออะไร เพราะทหารเรือใช้กำพูดส1น ๆ พลพรรคก็ส่งกำลังไปหามแผนน่น คุณเผ่าก็เลยหอ่ง 

วางแผนนเรศวร'ขนบ่าง พอหนังสือพิมพ์ตำรวจวางตลาดไค้ 9 วน ตำรวจ ฯ เองหองว็งหามเก็บ 

เอาไปเผาหมด ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรลัน เมื่อมาพิงเขาเล่าเรื่องรถลังตำรวจฯ บุกทางสามย่านเขาแลัๅ 

ก็'นึกว่ารถลังเหล่านั้คงคำเนินหามแผน,นเรศวรนี่เอง แต่'จะผิดถูกอย่างไรผ้ใผ่ใจเชิญคนเอาเองจาก 

หนีงสือพิมพ์ตำรวจซึ่งยงคงหลงอยู่บ่างดอกหามหอสมุดแห่งชาติ 



๙๔ 

เมือเย็น'วนที่ ๒๙ มิ.ย. ๙๔ นไเทีมหาวิทยาตัยธรรมศาสคร์มืคนรอรบบนกลกนเบ็น 

แถวส่วนมากเบนผู้ทีคุณประยูรสวิสค เอกภมิหคไว้ แค่คงมี “พวกสมทบ,, หลงเข่ามาบางเบนแน่ 

ตำรวจ ๆ คมกลีนรู้จึงจบเอาไปซวิ')ถามทีละคน พวกที'โคนเอาน่าเย็นเข่าลบเกิคสารภาพเสียสินพุง 

ค่ารวจ ๆ รวบตัวเอามาพองศาลไค้หลายกน ข่าพเจาลืมชื่อเสียหมคแลว มิ,ท1งศลกากร, ตำรวจ 

สนฅิบาลและพ่อตัาทีจำไค้เลา ๆ คือนายเกรา (ตันฅบาล - แค่ก็ลืมชื่อ) และลูกชายหำงขายยา 

เบอร์ลินแสะ,นายประสิทธ (ศลกากร) 

คุณประยูรสวสคืไปเล่นบริคจ์อย่นางนาเฉยอย่ ค่อมาอีกสองเคือนตำรวจจึงคลำพบว่า 

เบนตัวการคนหนึ่ง เลยเอามาตังไว้ไค่สวน และตังทีไหนไม่ทราบ ไม่ใช่สนามกีฬา 

คามแผนนคืแคุณประกายบอกขำพเจำว่า ส.อ. เบนคนไปยึคโรงไฟพ้า ครนถึงเวลาจะ 

ยึคเข่าจริงๆส.อ.คงไปไม่ทนใจคุณอานนท์ เลยตังให้พวกกองเรือรบไปย็คโรงไฟพ้าและโทรตัพท์ 

กลาง คนทีไปยึคนึ่เบนลกนองของคุณพจน์ก็มี แค่ไม่เห็นลูกเข่าสนามกีฬา ข่าพเจำจึงไม่อยาก 

เอ่ยชื่อเคี๋ยวเจำตัวเขาจะโกรธเอา ทราบแค่ว่าทางโรงไฟพ้าน่นพอตำรวจ ๆ เตัามาตันบางคนลงทน 

ถอคกางเกงกากีโยนเข่าเคาไฟไป เอากางเกงคำแถว ๆ นนมาน่งแทน (เขาว่าพวกกรรมกรสงสาร 

แก้กางเกงของคนให้นุ่ง) เคินหนำ ปอหลอม่านตำรวจ ฯ ออกมาคือๆ ส่วน ร.ค. เฮง ตับพลทหาร 

สองคนทีลูกพ้องกีาลนนหนีไม่ทนโคนตำรวจ ฯ รวบตัวไว้ไค้ จึงกลายเบนตัวการตัวใหญ่ จะแค้ตัว 

ว่าทำคามคำตังนายตำรวจ ฯ เขาก็,หา'ว่าปฏิบํฅไปโคยมิชอบตัวยกฎหมาย ตัาจะให้พนผ่คกีคองเอา 

ตัวคุณอานนท์มาให้ไค้ นายเฮงก็ครางอ่อยไปเท่าน1น ตำรวจ ๆ ทีงกรุงยำคามตัวไม่ไค้ ตัวแกก็ 

ไม่มีบญญาไปเรียกให้คุณอานนท์กลบจากเมืองมอญเหมือนกน ตำรวจ ๆ เขาจึงตัองส่งเรื่องให้ 

อ,ยการ ตัยการก็อยากจะปล่อยเพราะตัวเท่าปลาซิวปลาสรอย แค่กฎหมายไม่ยอมให้ซ์คตัน เขา 

กตัวว่าจะไปซคเอาคนคายเขำ แค่เรื่องเช่นนก็เกีคขนแตัวจริง ๆ เหมือนกน เพราะคุณจำเริญ 

ข่นธ์หิรวิฎทีถกระฌิคคายเมื่อวนที ๓0 ตัน โคนใครค่อใครซคกันวุ่นว่าคุณจำเริญตัง ตำรวจฯก็ 

ปวคหำเหมือนตัน คองบอกว่าคุณจำเริญแกคายไปก่อนหตัาน่นแลิว ผู้ให้การเลยคหนำเหรอไป 

พวก ส.อ. ถกพ้องหลายคน เพราะจะ ซคว่าคุณกนกสง้ก็ไม่ไค้ เรื่องจริงคุณกนกจะตัง 

หรืธเปล่า,ใครจะไปรู้ แต่ขำพเ,ว่าคิด'ว่าคุณกนกไม'ได้สา พวกน*’นคงปฏิบํฅไปฅามแผนปราบกบฏ 

หรือฅๅมแผนที่ฅกลงกนไว้ก่อนก็เดาไม่ออก ผลสุดท2'เยถํ-ไรว-จ ฯ ถึอว่าทำผิดกฎหมายต่อร''ฐบาล 

โดยพละการ คุณผัน, คุณล่กษณ์, คุณจิฅฅ์ก็เลยโคนพ้องศาลควยประการฉะนี 



๙๕! 

คุณอุคมเค'ช คิน่บนเรือศรีอยธยากบ ร.ท. ชบ สรืงบน ก็ทำนองเคียวกบ ร.ฅ. เชิง 

เพราะทาคามคาสํงของคุณอานนท แกเอาคิวคุณอานนทมๅให้ตำรวจ ๆ ไม'ไค้จึงโคนพ้องศาล 

ออ! ยหัอีกคนหนงเบ็นพ้แจาเอกหรือเรือครืก็ขํกจุณลือน ๆ ถกพ้องศาลเหมือนกน 

เสยคายทขาพเจาจำนาม [ม 1ค รายนขำคี เมียแกเห็นทางมืคสำหรบสามีคนน!นเมื่อคคีคํๅเนินมๅ 

ไคกรงบแกเลยขอหยา'ขาคจุากหัวแก ตำรวจ ๆ คิองคุมคิวผวไปอำเภอ ยอมให้ภรรยาหย่าขาคแคิ 

โคยคค'รนหยาเมยแล-วใม,นาน’ไพส่มาโคนลอคเคอรี แค่ไม่กึพนบาทคอก เพ้อนจึงลอกนว่า เมีย 

ล่อมนซวย อยู่กนเบ็นนานไม1ถูกลอคเคอรี พอหย่าจึงโคน - โคนลอฅเคอรี หรือโคนปล่อยคิว 

น่ะมนคี อย่าโคนอย่างอื่นเขว่ก็แลวกน 

คุณประสาน มีนประพาฬ บอกว่ามีนายทหารเรือไปยึคโรงพกแห่งหนึ่ง (ขำพเจาเคา 

เอาว่าคงเบนบางกอกนอย) นาย'โปเลิศ ประจำ'โรงพํกมอบกุญแจ'ที่งหมค'ให้ แลวบอกว่า “คุณช่วย 

รบแจงความจากชาวบานให้ผมคิวยก็แลวกน ผมไปนอนบานละ,, แลวแกก็สํงคำรวจุ ๆ ให้ไป 

บานจรง ๆ ปลอยใหพอนนเบนโบ,ลืศเลือนแทนโปลิศจริงไปทํงวน ขาพเขำไม่อยากเอ่ยนามนาย 

ทหารเรือคนนน กลวเขาจะอาย เพราะนายคนนึ่นแกไม่ไค้ไปเข2ๅสนามกีฬา บอกไบ้ให้ก็ไค้ว่าเบน 

พวก นย. สวนอนินิฅ 

โปรคทราบไว้ควยว่าโรงพกบางกอกใหญ่ซึ่งอยู่คิคกบพระราชวงเค้มนึ่น ไม่มีใครไปยึค 

มืแค่โรงเรียนการช่างขางโรงพกนนเอง หุงขำวให้พวกทหารเรือในพระราชวงเคีมกนในคีนวํนที่ ๒๙ 

พวกตำรวจ ๆ จะไปช่วยหุงควยหรือเปล่าก็ไม่รู้ 

คีนวนทํ ๒๙ นึ่เองเรือบางระจVIค้ไปขนกระสุนบนมาจากบางนา มีลกบนรชกาล 

ลกบนทอมพ์สน ลูกบนเอม. ๓ ลูกบนแมคเสน ๒๐ สำหรืบรถฮาล์ฟแทรค ลกบน ๓๗ ยิงรถล่ง 

สำหรืบลูกบนนึ่พลเรือนบางคนจะยงไม่ทราบ ขำพเจาจึงค่องขอบรรยายเสียหน่อยว่าเมื่อ 

ครีงเรือธนบุรืยิงค่อสู้โ)บเรือลามอฅต์บิ1เกฅ์ทีเกาะช่างนน ทำไมเรือลามอฅค์บเกค่จึงไม่จม ซึ่งความ 

จริงแลวควรจะจมแหง ๆ ที่เขาไม่จมนน เบนเพราะหลวงพรอมวีรพนธ6,และคนบนธนบุรีไม่ไค้ 

เครืยมลกบน,ให้พรือม คือมีไค้ใส่ชนวนกระทบแฅกหัวกระสุนไว้ให้มากพอ ครงเวลายิงเช่าจริง คุ 

พลกระสุนก็ใส่ชนวนไม1ทน อารามริบเลยยงไปที่งลูกบืนโคิ ๆ ก็เท่ากบเอาเหล็กไปขว่างมนเล่น 

เรือมีนกทะสุเบนรูกลม ๆ นิคๆ เท่านน แค่กระนนเรือลามอฅต์นเกฅ์ก็ยงคองไปซ่อมที่ญี่ปน ล่า 



๙๖ 

มีกระสนทีมีหวใสชนวนกระทบแดกเขำสำ ๑0 ลดเท่านน ลามอฅฅ์บเกฅ์เบนไมมหวงกลบไป 

อินโคจีนแน่ ๆ 

จากฅวอย่างของเกาะช่างนี่เอง คืนนนจึงได้ให้ทหารมานั่งฅิคชนวนกระทบแตกของบน' 

แมคเสน ๒๐ กไเกลางสนามกองสัญญาณกนเบนแถวไป สำหรบใช้กํบรถฮาล์ฟแทรค แค่ก็ไม่ไค้ 

ใช้งาน เพราะรถกังตำรวจ ฯ มาโคนบน ๓๗ ปราบเสียอย่หมดก่อนแล่ว 

แผนบุกของเราไม่มี เรา'จึงค5องถอย เราขัคแม่ท่พ เพราะยทธศาสตร์บอกว่าคองจ 

หำใจขาศึกเมือไม่มีใครนั่งให้ไปจหำใจขำศึก ม่นก็ฅองเจ๊าโล่กนเท่านนเอง ได้เคยพคไว้แลวว่า 

คนไทยไม่ชอบครึงน้ง ๆ มนรำคาญ ถำไม่ตองนั่งบุกก็เลิกรบกันคีกว่า และยีงโคนขำศึกยิงเขาอีก 

โดยไม่หยุดยนี่)กองสัญญาณกีแจวอำวไปท่าเรือเท่านไแอง รถของท่าเรือคงทำการลำเลียงให้คามเคย 

ค่ารวจ ๆ จึงคมกลีนนำว่าผ้นั่งการเรื่องรถเบนใครกน หำหนำผู้ควบคุมรถท่าเรือแกเห็นท่าจะอยู่ 

ไม่ได้ ก็ฅองแจวอำวควยอีกคนหนึ่ง เวลานี่ข่าวว่าไปอย่อเมริกาสบายใจไปแลว 

มีบุรุษที่น่าสงสารอีกคนหนึ่ง คนนี่เคืมใช้ชื่อว่าเบนมือขวาของคุณทหาร แค่พอเกค 

คคีแมนฮำฅนเขำพ่อคนนี่หายหนำไปหลายเดือน โผล่มาทีไรสัตหีบวุ่นวายทุกที จนพวกเพื่อน 

จิบเคำได้เวลานี่ไม่มืเพื่อนคบไปนงที่ใหนก็คองนั่งคนเคียว ใครพคอะไรก็เหมือนพคโทรคมนาคม 

จนไม่มีใครกล่าพูคกลำคยควย หาว่ากนเงินเคีอนสองทาง 

การรบในวํนที ๒๙ และวนที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๔ ที่กองสัญญาณ ทร. และกอง 

เรือรบและ บอมวิช่ยประสทธ แสคงน่าใ'จของทหารเรือเบนอย่างคีว่า'ทุกคน'พร8อม,ใจฅ่อส้,ทีงๆ ที่ 

เรียกว่า “นั่งกนควยลูกนั่ยน์คา,, ไม่ตองมีแผน คุกคนเกลียคคุณเผ่า อยากลำงระบบของคุณเผ่า 

ขว่ญ'ของทหารเรือเราคีมาก ขำพเจำขอภาวนาให้ทหารเรือทุกคนนี่กถงเกียรดยศและชาดไทย อย่า 

ไปนึกถึงเงิน ! 

นั่นเอก หลวงเคชปฏิยูทธ ซึ่งมืลูกชายเบนนักเรียนนายเรือ ยิงพึมพำกบคนอื่นว่า 

“อำยลกชายของผมนั่นยิงค่าผม หาว่าเราไม่นักเลง ไม่รู้ว่าทหารเรือเขาสอนกันอย่างไรนั่นรำสี 

มากกว่ารำพ่อของนั่นเลียอีก,, 

วิทย ฯ ของกองสัญญาณตอนแรก ๆ คุณประเสริฐ บรรจงจิตรแกก็เรียกรองให้เรือคุกลำ 

เขำประจำหนำที่ตามแผน แกก็ขู่ไปอย่างนึ่นึ่เอง แผนบอแผนบำอะไรของแกใครจะไปรู้ ทางเรือ 

ก็เลิกนั่กเพราะไม่ร้ว่าแผน.อะไร คนพึงทางบำนก็นึกว่าทหารเรือนีท่าจะเอาแน่ ทหารบกจาก 



๙๗ 

เพชรบุรและ'ราชบุรีจุงลำเลียง3ภเร'วผิคปรกฅินก ฅ่างก็ภาวนา,ให้ทหารเรือชนะ ส่วนรฐบาลโมโห 

จดหน่อย ! จบจอมพลใปแล้วยงเสือกจุ”มาขู่อี!ๅ คณเผ่าจึงขอแรงกองทิพบก กองทิพอากาศ จุ 

หวใจกองสญญาณให้พง มนก็เบนจุริงอย่างคุณเผ่าคิก พอกองสญญาณพ”ง ส่วนอื่น ๆ ก็หมดกำล้ง์ 

ไปควย 

ทางเรือศรีอยุธยานนหมดเสียง ขาวไม่มีกิน เมื่อเย็นวนที ๒๙ มีชาวบานมากวานซอ 

ก๋วยเฅยวบะหมและ,ขๅวผดไปเสียง ช่วยเอาไปล่งให้กิน จะไค้กินครบคนหรือไม่ก็ไม่ร้ ว”นที ๓0 

กอดกนเบนผทองแห้ง มาโคนบ่นกลทหารบกทีท่าตรงขำมยิงเช่าเท่านนก็มีหว่ง์ชนะ; ต่างกระโจุน 

ลงนากไแบนแถว 

คนทีรีรออยู่หางแถวน่าจะเบนคุณแกว บญช่วย เพราะแกว่ายน่าไม่แข็ง ฤทธื้ทีตกใจ 

บนกลประสาทแกทนไม่ไหว ควาขอตะเพราได้อันหนึ่งก็วีงมากระทบเรือ คุณสมทร สไ)มาพ้นธุวีงจะ 

มาฉุดฅว แต่ฉุดไม่ทนเสียแส่ว คุณแกวกระโจนผลุงลงมาฉิบ คณสมทรเห็นคุณแล้วทะลึ่งน่า 

โผลขนมาคร'งเดียว แลวกจมหายไปทงเครืองแบบทีสวม ไปโผล่อีกทีก็ถนนตก ไม่หายใจ ! 

การว่ายนาท'งเครืองแบบม''นไม่ใช่ของเล่น ช่าพเ'จำโคนมาแล้ว'ขณะเบน'น"กิเรืยน'นายเรือ 

จำได้ว่าบ่ายวนเสาร์ข่ามฟากจากโปิะโรงเรียนนายเรือจะไปผึงท่านกยุงโดยเรือสองแจว มีทหารแจว 

หวห์าย ฤทธทีเสียดายสตางค์ค่าเรือล้างหนึ่งสตางค์ท่าว''ดแล้ง จึงแอบโดยสารเรือของหลวงมา 

คุณสว''สด คงคิริ ควยแกคุมจานอะลูมิเนียมไปหลายสิบจาน ครสงวน คงคิรี จะมีงานทีบาน 

เทียวเรือเทียวนนมีนกเรียนไปควยกนราว ๖ คนนบว่าค่อนช่างเกินอัตราไปหน่อย และต่างทำโก้ 

ไม่ยอมน่ง้ คงยืนเบนสง่าไปบนเรือสองแจว พอมาถึงกลางแม่น่าเจ''าพระยา ลกคลื่นใต้น่าค่อย ๆ 

ซดเช่ามาทางห,วเรือ เรือก็ค่อยๆบกคงลงกนแม่น่า พวกเราก็ลอยคอก''นทีงเครื่องแบบเท่านน 

ขำพเล้าเองเอามือซ่ายชูกระเปาไว้ คงใช้มือขวากับเท่าท1งสองพุ้ยน่าพยงตัว เวลานนกังเก่ง 

กระเปาหนงไม1กักเบ่ยก กระดิบๆ มาเกาะบนไคเรือฅอร์บ่โค ๓ (หรืออะไรไม่แน่) ไว้ได้ ยามทินได 

ตองฉุดขั้นบนเรือตอร์บ่โดแลวจึงลงเรือกระเชียงกล*บโรงเรียนเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวชุดใหม่ พอ 

ตอนชักจะแก่เขำ คุมนกเรียนไปขนบกทีชะอำราว พ.ศ. ๒๔๘๗ เย็นน่นคลื่นจด เรือโบฅเชัา 

ไม่ถึงผึงตองว่ายน่าไปหาเรือ ชัาพเจาเกือบ'จม'น่าตายทีง ๆ ทีถอดเหลือแต่กางเกงกากิขาสน ดีแต่ 

น''กเรียนช่วยพยุงให้ ม่ายง1นเผ้าทะเลชายผึงชะอำไปแล่ว 



๙๘ 

สำหรบคุณสมุทร สมมาพ้นธนี่น เอาแพชชีพลงนาแลวเอากระเชียงมคเขาสองสามอน 

ทำการเรือบจจบน และเวลานี่บ้นกลช่กจุะซๅ ไม่มีเบ้าบนเรือศรีอยุธยามากนกเพราะทหารโคคนา 

หนีมาผงธนบุรีกนแยะแลว แกเอาเครื่องแต่งตวรวมทะงรองเทำใส่แพชชีพ สามคนควยกนกบทหาร 

ช่วยพยุง เอาแพนนค่อย ๆ บ่งเรือศ? ๆ มา บำเอีญนํ้ากงไม่แรงเพราะค่ามีกระแสแรง 

นีาฅองพ้คเอาแพโผล่มาให้พวกบ้นกลบนผงพระนครเห็นแน่ แพชชีพมนไม่ใช่ของเบานก ยาวดง 

เกือบวาคนเคียวปลาไม่ไหวแน่ นี่เคราะห์คีมาถึงสามคน กระแสนาอ่อน ๆ ก็พอพาเอาฅวรอคมา 

ไค้ มาขนที่ใฅ้สะพานหนาโไเะพระราชวํงเคีม ค่าอีฅาแก้วไม่ผลุนผลนกระโคคนาเสียก่อน แกก็ 

ไม่ตองฅาย นี่ม่น่เบนคราวเคราะห์ของแกควย ชะตาถึงฆาต ! 

ทางคำ'นกองส่ญญาณ ทร. นนนกเรียนจ่าของโรงเรียนชุมพล ๆ เขาประจำแนวรบไค้ 

ชีวโมงกว่า ๆ ก็ตองถอยกลบ ลำเลียงโคยรถยนต์ของท่าเรือตามเคย ใชรล ๑๐ คนส่วนรถของ 

สญ. เองไม่ไค้ความ มันเกคคีอ ขเกียจเดึน แก้ไขแล่วก็ไม่หายพยศ 

ขณะลำเสียงมาจวนหมคทหารแค่ว คุณมัทร เกิคกลํวว่าผายรืฐบาลจะตามต่อตี จึงให้ 

คุณประสานไปตีงรํบ่ไว้ท๊ตรงสโมสรท่าเรือเคี๋ยวน็ ปากกระบอกพุ่งไปช่องปากทางเขำตึกศุลกากร 

เคี๋ยวนี่ ร.ต. บุญทรง ปานสกุล นำรถฮาล์ฟ่แทรคถอยมาจากกองสํญญาณ คุณประสานนึกว่า 

รถทหารบกหญำคามนสงเห็นแตขางบน จึงเตรียมปลคเซฟจะส่งยิงอยู่แลว พอคีรถฮาล์ฟแทรค 

แล่นผ่านหนำบริเวณตึกศุลกากร บงเอญมาตรงหญำคนเตียๆ จึงแลเห็นล่อยางและตีนตะขาบ จึง 

ริ'ว่าเบ้นพ'วกเคียวมันม่ายงนคุณบุญฑรง และทหารในฮาล์ฟแทรคก็คงตองไปหายมบาลมันบ่างละ 

คุณบุญทรงนำรถมาถึงท่าเรือ คุณชลีส่งให้คุณบุญทรง (นายทหารผ่กของ สญ.) กมับ 

ไปขคฅาทพทํลมพินีใหม่ เพราะคนยงลำเลียงมาไม่หมค ทางเรือบางระ'จํน่ให้ จ.ท. จำลองไป 

เบ้นคนประจำบ้นควยคนหนง คุณบุญทรงไค้น่ารถฮาลฟ่แทรคกมับไปลุมพินีใหม่อีก ตอนนี่ 

ไม่ทราบว่าไค้ยิงโด้ตอบมันหรือเปล่า แต่ผู้เล่านึกว่าคงไค้ปะทะมันเพราะเห็น จ.ท. จำลองมานง 

แคะสะเก็คกระสุนตามแขน ๔-๕ แผล สะเก็คนเบ้นเหมือนแกลบกระเต็นเขำไปผ่งในเนี่อ และ 

ไม่เช่าลึกนกพอแคะออกไค้ สนนิษฐานไม่ออกว่าโคนยิงควยบ้นอะไร 

คุณบญทรงเห็นว่า สญ. คงถอยหมคแลว ในเวลาประมาณ ๑๘๐๐ กโกยอำวไปทำเรือ 

แค่ไปถึงท่าเรือก็คองโวหาย พรรคพวกไปกนหมคแค่ว เรือรตนโกสินทร์, เรือสุโขทัย, เรือปราบ, 

เรือเภฅรา, เรือบางระชีน, เรือ แอล.ซี.เต็ม ไม่มีเหลึอสกลำเคียว 



๙๙ 

เรือ แอล.ซี.เอม. ทีไค้โคนเครื่องบินสพิทไฟร์ไลยงมาพรือมถับคณจุร่ส บุญบงการแลว 

นนไค้ทำหนำท้เก่งมากทีเดียวแหละ ช่วยลำเลียงนกเรียนจ่าจากท่าเรือไปล่งเรือรํฅนโกสินทร์ และ 

เรอสุ เขทยกลางแม่นาเทียวละ ๖0 กว่าคนจนหมคสิน วีรกรรมเช่นน็ก็ควรยกย่องเขาเหมือนกน 

เสยคายทีไม่รู้จกชีอจ่าผู้ขบเรอลํๅนํน ใครร้ช่วยบอกควยเจ2าช่า 

เครืองบินสพทไฟรของ ทอ. มือยู่สองเครือง ไค้ไล่ยิงทางท่าเรือเรือยมาจนถึงสามเสน 

แฅมิไค้ทำงานร่วมกน ค่างคนค่างไล่ยิงเอาโคยพลการ ลำหนึ่งโคนบินเรือร่ฅน ๆ หรือสโขทโ] 

ไมทราบยิงเขาไปจนถึงทีนํงนกบิน เลยโกยอาวกลบคอนเมือง อีกลำหนึ่งมาไล่ยิงคุณจรส บุญบง 

การ เรือบางระจนนึ่กว่าถาแกมาทางนอีกจะเล่นสกโบิงหนึ่ง แค่พอเขายิงชุคที่ ๒ แล่วก็หายลํบ 

ไปทางบิาจากผ้งธนบุรื เรือบางระจนจึงไม่ไค้ยิงเลย 

เวลา เอ.ที. ๖ มาทีงลูกระเบิคกองสญญาณนน คราวแรกเขาบินเสียสิบโลก ถกที่ ๑ ที่ง 

แลว กถาไปทางท่าเรือ แลวมาคงคนทงใหม่ คราวนึ่บ๊นลงเฅยหน่อย พอที่งลกที' ๒ แลวกไม่เห็น 

ปฅอ. ยิงเลย เขาถาไปทางท่าเรือเช่นเคย แลวก็ฅํ้งฅนมาที่งใหม่ คราวนึ่ลงเสียเคยมากทีเคียว ก็ 

ทีงลูกที ๓ แล2วกถาไปทางท่าเรืออีก คุณประคีย์คบอกว่า เอ.ที. ๖ ยิงบินลงมาขอให้คุณประสาน 

ยิงเครื่องบิน คุณประสานเถียงว่าไม่เห็นเขายิงมาสกนคเคียว เราจะยิงไม่ไค้ ผิคคำลํงของคุณภท่ร 

คุณประคีย์คเลยเทศน์โยมเอาในใจ หา'ว่าคุณประสานเบินอะไรท่ออะไร1ไม่รื (คอนทโยนึ่ขโพเจ่านึก 

เซียนเอาเอง เพราะรู้จกใจนายประคีย์ฅคีพอควร) ฅกลงเบินอนว่าเรือบางระจนไม่ไค้ยิงเลยลํกโบิง 

เคียว นบว่าเคราะห์คีควยกไเทงสองผาย ว่ากนว่า เอ.ที. ๖ มาที่งระเบิคกองลํญญาณคราวนึ่มๅกิน 

ประมาณ ๓ เครื่องเท่านน 

เครื่องบินสพิทไฟ่ร์ไค้ยิงเรือรบในทองนา แค่ลูกบินไพล่ไปโคนเอาบิคา จ.อ. ระเบียบ 

ที่เคินอย่บนบ*านคำบลบางพลํคีถึงแก่กรรมไปคนหนึ่ง และโคนจ่าเอกที่ปรกวคแจ2ง (ว่คอรณ) คาย 

ไปอีก ๑ คน ส่วนคนทีข2าพเจ2าไม่ทราบคงมือีกเหมือนกน แค่จำนวนเท่าใคไม่ทราบ ทหารคาม 

เรือรบคายไปเพราะบินกลและสพิทไฟร์ ๔-๕ คนเท่านน 

การรบกนครงนึ่ปรากฏว่าทางผายทหารเรือแท้ ๆ คายไปราว ๒๐ คน ส่วนไค้รบบาคเจ็บ 

นนมากโขอยู่ ทางผายรฐบาลคงคายและบาคเจ็บมากกว่า เพราะรถถัง ๒ คน ทีหลกเมืองคนรถ 

ก็คงเจ็บมาก คน รถถัง ๑ คนที่สะพานเฉลิมโลกก็เหมือนถัน รถถัง ๑๑ คน ที่ศาลาแคงอีก 



ซิ00 

อายแมคแสน ๒0 นึ่น ปรากฎว่าทหารผายรฐบาลกลำอภินิหารมนนก แค่ท่แทรกถงเคเกไมไช 

พิษสงของแมคเสน ๒0 กลายเบนบนเรือสราษฎร์, บน ๓0 และบิน ๓๗. 

ขำพเจาเขียน1ไว้เพื่อ'ไ'ห้ริฐบาลทราบถึงอภินิหารของบินทหารเรอไว้บ่าง เพราะบน 

เหล่าน้ รถ รสพ. ขนเขากรงเทพ ๆ หมค ทหารเรือหมคโอกาสไค้ใช้ เพราะกรมสรรพาวธ 

ทหารบกไม่ยอมคืนให้ กลวจะมาไ]าคไซกนอีก 

เมื่อพิจารณาคท0ว ๆ ไป ตามเสียงทีลือคืนว่าผายรฐบาลพรอมในวนท่ ๒๙ มิ.ย. ๙๔ 

นินิ ขาพเจากลบเห็นว่าทางร์ฐบาลก็ไม่พรอม คืาพรอมจริงก็ไค้บุกกองสญญาณ ทร. ในคืน 

วนที ๒๙ นนเอง เพราะโฆษกผายนายประเสริฐ บรรจงจิดร โฆษณาปาวๆอยู่ทีน่น ถารฐบาล 

บุกในหำคืาวํนิที่ เอ๙ กองสญญาณแฅกนานแลว เพราะลกบินค่าง ๆ เพิงมาถึงฅอนคึก ลูกบน 

รชกาลก็เรีมแจกกนทำในเวลาเกาทีม (เวลา 0๓00 ของวนที ๓๐) ชนวนหวกระสุนก็นงใส่ 

กนเหย็ง ๆ กลางสนามหญ็ๅ กำล่งก็ม่แค่นิกเรียน'จ่า สญ. ราว ซิ0๐ คน มีทหาร นย. เพียง 

กองรอยเคียว ในกองก็’ชุลมุนคืนท'วไป ทางตำรวจ ๆ ถามว่าใครจ่ายบิน ค่างก็ซดว่า เรือโท 

นิคม เพราะนายคนน้แกทำให้ทหารเกลืยค ใคร ๆ ก็ซํดแก'ที่งนึ่น แกจึงโคนพีองศาลคำยอีก 

คนหนึ่ง 

เรือบางระจนยำได้ยกเอารถจึปของทหารเรือใส่เรือมาไค้คนหนึ่ง กล่าวกนิว่าถาคุณชลี 

ไม่ส่งออกเรือเสียเร็ว ทางเรือคงจะขนรถจึปมาไค้อีกหลายคืน ขำพเจาบอกว่าคีน่ะน้าทีไม่ขนเอา 

รถจั๊ปของตำรวจฅรวจคนเขำเมืองมาควย ถำขนมาละก็ฅองโคนขอหาลกทริพย์อีกกะทงหนึ่งแน่ แค่ 

กะทงลํกทรพย์เบินขอหาท้เบากว่ากบฏ บางทีเขาอาจจะ1เวเสียก็ได้เหมือนกน คุณชลีคงลืม 

ร.ต. บญทรง แน่จึงรีบรำนให้ออกไปจากท่าเรือ 

บุญทรง กบทหารนำรถฮาล์ฟ่แทรคมาถึงท่าเรือก็ใจโบ๋ พรรค1พวกเบืคไปหมคแลว 

จึงว่าเรือให้ส่งขำมฟากมายงธนบุรี ท้งรถไว้ท้นนเอง ตกลงรถของทหารเรือท่งไว้ท่าเรือราว ๘ 

กน ส่วนรถเกํงส่วนค่วของคุณชลีเขาว่ากนว่าคนท่าเรือที่เคยเบินทหารเรือขบไป แค่จะไปไหน 

คนเล่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกน และเจ่าตวจะไค้คืนหรือไม่ก็ไม่รู้อีกเช่นกงัแ 

กองสญญาณทหารเรือแตกโคยสมบูรณ I รวมทงกองสารว่ฅรที่ท่งมหาเมฆคืวย 1 ที่ง 

คุณสคจิฅต พนบูทรพยไว้ท่สนามมา ทงคุณบุญภพไวในโรงแกว ทงคุณศิริ สุวรรณวฒนึ่คืบ 



๑๐๑ 

คุณสุเอค จนทรคคะ ไว้ที่สุมพินี ทงคุณคิก ช่ยธว่ช ไว้ที่บ่าน สญ. ที่งคุณบญทรง ปานสคุล 

กบทหาร เวททาเรอ คณบญทรงเคินบุกบ่าไปขนถนนคาวคะนคงม่ง1ปบางนา ประมาณ ๒๒๐๐ ™ 1,11 

ขาพเจาถามว่าหน่วยรบที่คงบ่อมทีท่าเรือ เพื่อยิงรถถำคุณบุญทรงนนมีกำลำเท่าใค 

คุณประลานคอบว่าบ่นกล ๘ มี ๒ กระบอก, บ่นแมคเสน ๙ มี ๒ กระบอก, บ่นรชกาล ๖ 

กระบอก ขาพเจาบอกว่าเอาไปสะกิครถถืงมนล่ะซี เขาห,วเราะแหะ บอกว่ามํนมีบ่นอย่เท่าน้เอง 

แหละครบ หมคคล่งแล่ว่ นอกนึนก็ติคอย่กะเรือใหญ่ 

ข่าวที่ว่ารถมีเหลือที่งอย่ท่าเรือหลายคํนน้เอง วนที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔ เวลา ๑๐๐๐ 

คุณประโยชน์ ผลอนนค์ จึงนำเรือชำงมาจากไหนไม่มีใครทราบ มาเทียบหนำท่าเรือกลองเคย 

เครืยมจะฮะเบสรถยนคลงเรือ ก็พอคิเห็นนายทหารบกแล่นรถคิวมา แกเลยปลคเชือก-กลบลำ- 

แลวลองลงมาจอคท่นที่สำโรงเฉยอยู่ บ่นว่าทหารบกมาข์คกอเสียไค้ ม่ายงนขนมาไค้เกือบหมคแน่ 

วีรกรรมของคุณประโยชน์ ผลอนนต่ เบ่นวีรกรรมเงียบ แค่ถำเบ่นผายชนะคนอย่างน์ก็ไค้เหรียญ 

สมนาคณเหมือนกน แค่นี่เบ่นผายแพ้ แกก็คองกลายเบนเค่อไป 

แม้กองฒัญาณจะแคกแล่วในเวลา ๑๔๐๐ ของวนที่ ๓๐ ทหารไปหมค (เหลือแค่คุณ 

บุญภพและคุณคิก) แล่ว ผายรฐบาลก็ยงนึกว่าเบ่นกลขงเบ่ง ไม่กล่าจู่โจมเขาไป จนเงียบเสียงบ่น 

(เพราะคุณบญทรงนำรถแล่นหนึไปท่าเรือแล่ว) และรอจนเย็น ทางรํฐบาลจึงบุกเขากองสญ่ญาณ 

และคามบ่าน แล่วก็ไปบุกกราบทหารกองสารวค่รที่ท่งมหาเมฆและคามบ่าน มีคนเล่าว่าบ่านเขา 

หายไมใช่แค่ขาวสาร จนกระทำถ่านหงขำวก็พลอยเรียบไปควย แค่ขำพเจำบอกเขาว่าล่าจะโคน 

อำยค้นแมวย่องเขามาประสมโรงละกระม-ง เขาก็บอกว่าไม่รู้ซี มีแค่บานโล่ง ๆ โอ่งก็หาย สาธ 1 

เกิคชาติหนำอย่าไค้พบเหคุการณอย่างนก็กเลยพ้อคุณ 

บางคนเล่าว่าวนที ๑ ก.ค. คุณชาคิชายไปปรากฏฅวทีบางนาแล่ว เพราะวนที่ ๒ ซึ่งเบ่น 

วไเทหารเรือฅองมารายงานคิวกลาโหม คุณชาติชายนนแหละเบ่นคนจืครถให้ ขณะพวกนายทหาร 

ตามเรือมาออกนอย่ทีศาลาทำนา (แต่ก่อนมีอาลา) คุณชาติชายย์งว็งไปโบกมีอกบทหารที่กล่บจาก 

เกาหลี ซึ่งบ่งเอญเรือลำนนแล่นผานเขำมาพอก็ คอนขากลบจากตีนท่า คุณชาติชายยำพคว่าผมก็ 

เคยไปเกาหลีมา ม,นหนาวสนค คุณชชชำนกครมอยางไรไมทราบเลยลอเอา พวกนายทหารกชิๅกน 
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คุณชาทีชายพูคอีกคำหนีงพวกนายทหารก็ขึๅกินอีก พคอีกคำก็โคนฮาอีก แกเลยหวเสียหาว,าลอแก 

เคนฅะบคฅะบ่องกลบไป ภายหล่งจึงมาบอกกะพวกนายทหารทีศาลาว่า “เสียใจ'จริงบงเอิญทหาร 

เขาเอามานงบนรถไปนงกินขำวเสียหมค,, คกลงบรรคานายทหารราวสิ'สิบคนคำงอ0คเบีนหมูมา 

กรงเทพ ๆ โคยมีทหารบกคมมีบนทางหนำ ๑ กระบอก คมทำยอีก ๒ กระบอก มนไม่ใช่คนจะมา 

รายงานเสียแลวละซี เขาบอกว่าชาวบางกอกโจษกินเกรียวว่า จบนายทหารเรือมาไค้อีก ๑ คนรถ 

วนที ๒ ขำพเจำก็ไปรายงานคำทีกลาโหมเหมือนกน .แค่ไม่ไค้สงเกคอะไรมากมาย 

เพราะมนชุลมุน ขำพเจำจำไค้แค่ว่าไค้รบบครเล็ก ๆ จากนายทหารบกมาก็จบเรื่องกน ส่วนคน 

อีนสงเกฅมากกว่าขำพเจำ เขำใจว่าคอนสายกลาโหมคงจคให้มีพิธีกนเบนระเบียบแลว ซึ่งผิคกิบี 

คอนเชำเพราะคอนเชๅไม่เห็นมีอะไรสพิศคาร 

คนเล่าแกเล่าว่าทางการแยกพวก สอ., นย. ๔, นย. ๕, เรือเภฅรา, สญ., เรือสราษฎร์, 

เรือศรีอยธยา ไว้ค่างหาก พวกน็ไมไห้บฅร ขนบ่ญชีแลวจบฅวส่งสนามกีฬาเลยทีเคียว คงไป 

ให้บตรเวลา1ให้การเสร็จละกระม่ง 

พวกทีไม่ได้ล่งกคหน่วยคํงกล่าวแลว คุณเกคุ ล่นทีเวชชกล ก็'จ่ายบ่คร1ให้แล่วอ'นุญาฅ 

ให้กลบบ่านไค้สามชวโมง ผ้เล่าไค้กลบไปบำนและกลบมาขนรถกะบะห้กลาโหม 

ขากลบบางนากลาโหมยงไค้ฝากจ่าสองคนให้ไปขํงไว้ทีสนทีบาล ผ้เล่าลงไปบีสสา'วะ 

ยำได้เห็นคุณจรญ เปลนทีริ โคนขำเคี่ยวไว้ในกรง 

ผ้เส่ายํงไค้เล่าอีกว่าคุณมาโนช ทุมมานนที หนีมาจากบ่านคุณสกล ช่างประคบ แล่ว 

มาโผล่ขนทีบางนาในวํนที ๑ เห็นมานงแคะสะเก็คกระสุนคามผิวหนำอยู่ พอคุณชาทีชายร้เขำก็ 

จบคำคุณมาโนชในว่นที ๑ นนเอง ล่งเขำมายำกรุงเทพฯ คนเคียว ส่วนนายทหารอี่นๆ ไค้ 

จํครถให้มารายงานในวนที ๒ คงกล่าวแล่ว ภายหลงขำพเจำยงมาพบคุณมาโนชในสนามกีฬา 

คุณมาโนชบอกว่ากำล่งมีจคหมายไปฅิคค่อกบจอมพล ป. เคยรบปากว่าจะช่วย ไค้ข่าวว่าจอมพล ป. 

มีหน*งสีอไปค่อ'ว่าพระพินิจชนคที'ว่าทำไมล่งแล่ว้จึงเอาฅวคุณมาโนชไว้อีก ผลสุคทำยคุณมาโนช 

ได้ถกปล่อยคำกลบบำนก่อนขำพเจึาหลายวน คำนวณคุแลวคุณมาโนชก็คงโคนขำราวสองเคือน 

เห็นจะไค้ ทำไมกณชาทีชายจึงจบเฉพาะคุณมาโนช ขำพเจาเคาว่าเพราะคุณมาโนชเบนบครรอง 

ผู้บญชาการทหารเรือนีเอง แกจบไว้ก่อนละเบนถูก ลำผิคก็ปล่อยก็’ไค้ และก็ปรากฏว่าถกของ 

คฺณชาติชายแกจริง ๆ เพราะคุณมาโนชอยู่ในเรือศรีอยุธยา 
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เวลาพองศาลคนเรือศรีอยุธยาโดนพ้อง ๒ คนคือตนบนอุดมเดช อดดะน้นทน์ และ 

สรงบนชุบ (นามสกุลจำไมไ,ต) ทงสองคนหาควผู้บ'งคํปการเรือมๅให้ติๅรจุจุ ๆ ไม่ได้ ฅนจึงตอง 

เบนกบฎแทๆ แฅมคนเขากลาวกนว่าท่ามนกจุ;; แท้ๆ ของเขาจริงๆ แหละ เพราะเรือ 

ศรอยุธยาเบนเรอบวย รอการเขาอู่-เครืองจุกรใช้การไม่ไต้ แต่เหตุไฉนในจํนนนเรือศรีอยุธยา 

จงแลนออกปรือ ขอนดำร'วจุฯ ไม่ฅะงขํอืสิงเกด-แต่กองทพเรือเห็นว่าคุณศรไชย สุชาติ ดนกล 

ทามนจะ แท ๆ กะเขาศวยละมง จึงมีคำสิงปลคคุณศรไชย สุชาติ ออกจากกองทพเรือไป 

ขาพเจามาคำนงในตอนหลงนวา เขากน่าจะรู้เบาะแสสินมาก่อน!,บนส่วนมาก เขาจงพรอมเพรียงสิน 

ทงคนและเกรองจุกร เสมอตํน่เสมอปลายติ แต่กเอาต่ว์ไปไม่รอด ตองมาจมแหงแกปากคลอง 

บางหลวงจนไค้ 

วนส่งทหารบกไปเกาหลีเทียวแรก จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็มายืนเบนประธาน 

ณ เกยททำ เวชวคราว คราวน์น่ปรากฏว่ามีรฐมนดรมาร่วมชุมนุมขาง ๆ เกย ดเหมือนจะคนเดียว 

คือท่านขุนคงฤทธึ้ศึกษากรแห่งกระทรวงศึกษาธิการ แลวก็มืคนอีก ๓-๔ คนเท่านน ขำ'พเจ่า 

เองก็สะเออฺะไปยืนที่นนควย คราวน็เขาก็จะจบจอมพลกน ขำพเจำก็ใมรู้ (ล้ารู้คงยืนห่างกว่า 

นนแน่ ดีไม่ดี-ทะเลนมาอุปโหลกกนดีอๆ ละก็จะแย่) ผู้จบคงฤกษ์เสีย ไม่ไค้จํบ 

คราวสนามกีพาก็ว่าจะจบสินอีกคร1งหนึ่ง คราวนึ่จอมพลไม่ไค้ไป เลยไม่ไค้จบสิน่อีก 

จอมพลให้การที่ศาลว่าทื่จะจบควท่านที่ท่าราชวรดีฐนน ท่านก็ร้เพราะมีคนมาบอก 

ท่านบอกอีกว่า ที่จำตองไปเจิมเรือแมนฮํฅต่นก็เพราะลำไม่มีผู้ใหญ่ไปเลยก็จุะน่า!,กลียด ท่านจึง 

ไปเจิมให้ 

ทำไมท่านจึงรู้ล่ะ? ก่อนวนเกิดเรื่อง ณ รานขายเหลำเชิงสะพานยมราชมีคนมาชุมนุม 

ก่น ๕ คน นายทหารเรือ ๔ นาย ทหารบก ๏ คนเล่าเขานึกออกแด่เพียง ๓ คือ สมหมาย 

บุนนาค, บญญา ศึริปูชกะ, วีระ โอสลานนท์ อีก ๒ คน เขานึกชื่อไม่ออก ขำพเจำถามว่าคุณ 

วีรศกดี มณขจิตร ใช่ไหม เขาก็วาไม่ใช่ น้ก็แสคงว่านายทหารบกคงสมคบในเรื่องนึ่กนไม่น้อย 

แด'แกล้งอุบกบดานเสียเพราะแพ้-ลำชนะละก็คงออกมาตีบกแน่ แถมย่งโก่งคอขํนเลียอีกด่ว่ยโดย 

ไม่มีบญหา มนเบนเรื่องของโลก ปล่อยมนตามเรืองเถอะนะ 
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พอคณะกินเหล่าเมา1ขนมาก็ส่งเสียงกนเอะอะถึงเรื่องจะ “จึ” คนนึ่นก็ว่ากูเอง คนนก็ว่า 

กูเอง ล่อกไเให้ครนเครงไป ท่า'จะอายเรื่องปากเปราะนึ่เอง ฅำรวจ ๆ คงโทรศพทไปเรียนให้ 

นายทราบ เรื่องจึงไปถึงจอมพลไค้ 

ภายหลงปรากฏว่าคนไปจึนอกจากคณมนสแลวก็มีบญญา และ วีระ หาใช่นายสมหมาย 

ควยไม่ เรืองนายสมหมายจะจึนืร้ถึงจอมพล ป. เช่า ท่านพคกํบหลวงสว่สคสรยุทธว่า อายเด็ก 

ท่เราเคยเลียงมาในบานมนก็จะจุเราได้” ท่งน้เพราะบานในกรม ปคอ. บางซอ บานจอมพลกบ 

บานหลวงสวสคฯ พ่อนายสมหมายอย่ใกลีก็น นายสมหมายก็ว็งฅ๊อกๆ เล่นบนบานจอมพลมาแค่ 

เดิมนนเอง 

คะงแค่เกิคเรื่องมาแลวหาคนแค่งคัวทหารเรือเดินถนนได้ยากเค็มที ถึงแค่งไปกโคน 

คนมอง บางคนก็มองอย่างเหยียคหยาม บางคนก็มองอย่างนึกสมเพช บางคนก็มองคเห็นเบนของ 

แปลก เครื่องแบบทหารเรือกลายเบนเครื่องแบบที่แปลกประหลาคไปแลว ทหารคามเรือเวลาขน 

บก (เฉพาะที่บางนา) ก็นุ่งกางเกงแพร สวมเสอเขียวบ่างแคงบาง มีผ่าขาวมาคาคพุง ในผ่า 

ขาวม่าพกมีคโกนหรือเปล่าก็เหลือที่จะเคา เพราะ นายก็ไม่ได้คน วีน์ยก็ปล่อยให้เบนไปคามเรื่อง 

ขอบงคฆก็'หย่อน กำลงใจผอแผ่1ก็นไปหมค 

เล่าก็นว่านายทหารปากเรือคนหนึ่งเขำยึคเรือลำหนึ่งที่บางนาเบนที่บํงคบการของคนเอา 

ค้อ ๆ ไม่มีคำส่งจากใครเลย เขาส่งค0วีเขาเอง ทางเรือก็ไม่ร้จะทำอย่างไร คงปล่อยให้ปกครอง 

ไปเรื่อย ๆ ภายหลงเกิคไปเฮั๊ยบขีน ทางเรือเขียนบฅรสนเท่ห์มาพ้องพระพินิจชนคดิ พระพินิจ 

ฅองส่งคนมาจ,บค่วไปไค1สวน หมอมีนะดิไม่เห็นค1องไปสนามกีฬา เรื่องก็เบนคันจบลงค้อ ๆ 

คนเล่าไม่ยอมบอกชือว่าใคร เขาทงไว้ให้ขำพเจำดิคเบนการบาน 

อีกรายหนึ่งทหารเรือในเรือช่งขีหนำ เขียนบ่ฅรสนเท่ห์ส่งไปให้พระพินิจชนคดิ ปริก 

ปรำรอยแปค พระพินิจเรียกควไปไค่สวน ชบอกว่าบครสนเท่ห์เฉพาะคัวคุณเองน่ะ ๑ กระจุาค 

เค็ม ๆ แกโคนขงอย่สนามกีฬาหลายวน ภายหลงเขียนจคหมายให้ภรรยานำบนมาคืนให้ทางเรือ 

๒ กระบอก แมกกาชิน ๕ อน (เกินมา ๑ อน) ลูกบีน ๑๐๐ นค ทางคำรวจ ๆ ไค่สวนไม่ 

ไค้เรื่อง เพราะมีผอาวุโสรบผิคชอบไปเลียแ.ลว ทางคำรวจๆ กปล่อยคัว มาบ่ออย่ท่านึ่า ทหาร 

ในเรือเห็นเช่ารองกินว่า “มาอีกแส่ว เห็นทีจะคองมีบครสนเท่ห์ไปให้พระพินิจอีก” แค่ปรากฎว่า 
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วะยะหลงแกเลิกเชียบกะยมกะย่ฎงเาบท,ห่ารเบนอ่ย่างค นายทหารบางคนยำเคีอคแกอย่เพราะหาว่า 

แกพาเอาเงินเรือเชืคไปควย นายคนนํ้นไนๅนที่ ๒๙ ยำไม่ไค้รไ]เงินเดือนจึงเดือดใหญ่ แกจะมี 

เรืองอะไรพคพาดพิงไปถึงเงินเบนไม่ไค้ หมอนมีแบนดืองยอนเอาว่า “ออ ! มไเตองราคาหมื่น 

กวา ๆ ทกที จนแกมานไป คราวหลำนยว่าดืองพาไป “เลยงหนง,, ปลอบว่าอย่าพคถึงเรื่อง 

เงินหมีนกว่าๆ อีกเลยพ่อคุณมนเสียว รายนั้ก็อีกน่ะแหละ ผ้เล่าไม่ยอมเผยนามใดๆ ทั้งนั้น ปล่อย 

ให้ขาพเจาคคเบ่นการบ่านอีก เอ! มนเรืออะไรล่นล่าหว่า? 

พ่อไพโรจน์ บุญยรดพนธุ ก็ใช่ย่อยเมื่อ’ใ'หรื เบนดืนกลเรือ แอล.ซี.ท. เทียบท่าเรือ 

คลองเตย คำสงหลวงพลสินธวาณ์ฅ ก็ให้ผู้บำคบการนำเรือมาผกท่นท่าพระจุไเทร์ในเวลา ๑๐0๐ 

ผู้บงคบการมวไปชกชำเสียทีไหนไม่ทราบไม่มาตามกำหนค ค่นกลปลดเชือกแล่นอำวมา ผ้บ่งิคบ 

การมายนเกาหวยก ๆ อยู่ที่ท่าเรือ มองเห็นทำยเรือลบคุ้งนามาเสียแล้ว นายไพโรจน์นำเรือมาผก 

ทุ่นได้เรียบรอยเหมือนล่น 

การน่าเรือจากล่างขนมายำเแแมืองบางกอกนน ล้วนแด่แด่งดวทรงแบบจํ้งเหลนก้นท1ง 

เพ เสอชาวายบ่าง หมวกจ๊อกกบ่าง' ทั้งๆทีทั้,ยเรือชักธงเรือรบหลวงหราอย่ กองทพเรือรำคาญ 

ลูกนยน์ตาเตมทน ดืองออกคำล่งให้ช่วยล้นแต่งตวเบนผู้ดืเสียหน่อยให้สมล้กคศรีกบธงทำยเรือบำง 

เมื่อกรีงอยู่บางนา บางคนก็มีเครื่องแบบกาถึสำรบเคียว บำนก็ยำไม่ไค้กลบ เวลาซก 

กางเกงและกางเกงยำไม่แหง เจำล้วตองหลบอยู่ในห้องโถง บำงกีน่งกาอีขาทั้น บางก็ทรงมา 

(หมายถึงผำขาวม่านะ) เขาเล่าว่าล่อชันให้นวเนียไป ทั้งน์เพราะค่างหมคกำชังใจุ สีงใคที่พอจุะ 

เปลี่ยนเบนทรพย์และพอจะหลบฉากเบน * ของนอกชัญชี,, ไค้ ก็แปลงเบนทรืพย์ไปหมด ถึอว่า 

เบนลาภลอย รถจั๊ปของกองขนส่งทหารเรือประมาณ ๒0๐ คน กลายเบนของส่วนดืวไปแทบหมด 

กองทพบกยดไปเบนของหลวงได้ไม่ก็,กน นอกนนทหารเรือเอาบ่าง ทหารบกเอาบ่าง ล้วนแค่เอา 

เบนของส่วนฅวเบนส่วนมาก ใครๆ ก็นึกว่าเขาจะเอาไปส่งหลวงแต่ที,แท้เอาไปเขำบ่าน เห็นขี่ชัน: 

เกรอไป นายก็ไม่ร้จุะห้ามหรือทวงอย่างไร ถือเบนบำเหน็จไปในตว บางคนเอาไปเก็บไว้ในเลำไล่ 

ทั้ง ๖ บ ไม่กลำนำออกใช้ คนทีนำมาล่างบอกว่าลำงสามวนยำไม่หายเหม็นขไล่ จานจ่ายไฟสนิม- 

เขรอะทีเคียว อำยที,ว่า ‘ของหลวงตกนาไม่ไหล ฅกไฟไม่ไหม้,, นั้นกลายเบนภาษิตผึดฺ ใช้ไมไค้ 

เฉพาะกราว 



๑๐๖ 

คุณเผ่าเฅนเร่า ๆ จะเล่นงานทหารเร่อที่ผิคให้จงไค้ คำส่งพกราชการออกมาอย่างกบ 

จกรผน กลาโหม'ซก'ไม่เซ็น เพราะฃึนเซ็นฅามคำเสนอ'ของกรมตำรวจ ๆ มนัเกหมดกองท,1พ'เร่อกน 

เทานน จะเหลือจริง ๆ ก็'พวกนอนบ'วยอย่บ่า'น ฅกลงเลยออกมาไค้ ๒-๓ ฉบบ กงคคำสงพก 

ราชการ บรรคาผู้ไปอย่สนามกีฬามีคนพกราชการไม่กึคน เพราะพวก “เหลบเบนบก ริหลีก 

เบนหาง,, ไค้เร่ไปเบนพยานโจทก์เสียหมค 

หลวงกมปนาทแสนยากร บอกว่า “นาเชยวอยาเพ่อขวางเรือ,’ คุณเผาเล่นงานพวกเรา 

เสยงอมพระราม สมคกี)คำขว้ญที่คุณเผ่าแกขโมยไปจากโรงเรียนนายเรือ แล่วแปลงเสียใหม่เบนว่า 

“ไม่มีอะไรภายใฅ้ควงอาทิฅย์ที่คำรวจ ๆ จะทำไม่ไค้,, 

บหลง ๆ เห็นกองทพบกเดินสวนสนามที่พระบรมรปทรงม่า อาว ! รถสาล์ฟแทรกของ 

เราโอนส่งกีคเสียแลว 

โรงพยานาลทหารเรือ ปากคลองนอญ 

ซิ๓ ชินวาคน 



นิทานชาวไร่ 

(ตอนท ๖๘) 

ในคนวนท ๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔ ซ่งคํวขาพเ'จำถกลงคำส่ง,ไห้พกรา'ซการ เพราะ 

เบนกบฏ'นีนเอง เมียขาพเขํเขาเกรงคำรวจจะมา“เก็บ,,ขำพเขํ ขำพเขํไมซ่อมไปจากขํน แค่เขา 

ไม่ยอมคึงคํนออนวอนให้ขำพเจาหลบหนำไปเสียพืกหนึ่งก่อน ขำพเจำจะไปหาตำรวจเสียเลย 

นายเชาวน์ วรผล บอกว่ารู้ขํกกบคนสนิทของหลวงอคลย์ฯ เมียขำพเจำเขาเลยค่าโขมง หน้อย ! 

จะมาเอาฅวหนี กลบจะมาซวนให้ไปหาคำรวจ อึกอกกํนอย่นาน เขาออนวอนหนีก ขำพเจาก 

ซงกระฅายใปกะเขา เขาบอกว่าฅรอกสารภีนนน่ะคี ไม่มีใครเคินผ่านเพราะมนเบนสวน (เวลานี 

ถนนตํคใหม่จากสีแยกขำนแขก ฅคไปออกถนนลาคหญ็าไค้ผ่านฅรงบำนที่ขำพเจ่าหลบซ่อนพอดี) 

เมือฅกลงใจจะหนีไปชวคราว เมียขำพเจำก็ชวนเดีกหญิงเรณ ศรประชม ให้นำทาง 

ไปแห้กซึเวลานีนย์งหายากเพราะเกิค1,รื่องใหม่ ๆ ดีคจะเคนทางอย่างไม่ให้ใครจบรอยไค้ควย เลย 

ฅกลงไปเรือ'จำงดีก'ว่า 

ไค้เค้นไปทางถนนสังคโลกขางวดสม๓ลยง ฅรงไปยงแม่นาเจำพระยา พบคำรวจ ๆ 

ฅระเวนอยู่คนหนึ่ง ขำพเจา,.กรงเขาจะขอคน เลยเอาบฅรประจำฅวที่ดีคมากบกระเปาสฅางค์โยน 

ทงเสียขำงโรงเรียนเขมะศิริ 

ที่ท่ามีเรือจ8างจรผ่านมาลำหนึ่ง เรียกมาบอกให้ไปส่งที่บางจาก ขำพเจำรองอ๊ะ ! เมีย 

ขำพเจ่าเขาบอกให้น้ง เบนภาระของเขาเอง 

ครนเรือข2ามฟากมาถึงบางจาก เมียขำพเจ่าเขาเลยว่าให้ไปส่งทปากคลองบางลำพ (วค 

ส่งเวชวิศยาราม) อึกทอคหนึ่ง ขณะเรือจ่างแจวมากลางแม่นา ขำพเจ2าน์,งคคอะไรมารอยแปค 

พคออกมาคง ๆ ว่า “เผื่อมนคนขำนล่ะ เจาแกลวมีแย่รึ เมียขำพเจ2าขํกเคืองที่ขำพเขำโพล่ง 

ออกมา เพราะเขาใม่อยากให้ฅาเรือขำงรู้เรื่องของเรา เขาเลยคุขำพเขำ ขำพเขำเลยฅองหุบปาก 

แค่นนมา นึกในใจว่า บะ ! ขํนเผลอนึ่หว่า 



๑๐๘ 

จากโรงพิมพ์คุรุสภา ไค้วำรถสามลอไปส่งที่วำพิชัยญาค้ แส่วเค้นเขาครอกไป มนไกล 

เขที่เคียว เขาไปในสวนซึงขไพเจา0นึกว่ามนจะคยงห่างความเจริญไปอีกนาน แคบงเอญทางการ 

มองเทนการณไกล ไค้ค้คบ่คถนนจากสี่แยกบไนแขกฅรงไปออกถนนลาคหญา ฑาไหคำบลท 

ขาพเจาคิคว่าจะห่างความเจริญนึใากลายเบ่นถนนหลวงชนหนึ่งไปไค้ ที่ค้นวาละ ๕๐๐ บาท กกลาย 

เบนวาละ ๑,๕๐ว บาทท้นที่ ใครถกเฉือนที่ค้นนอยก็สบายองค์ไป ถไโคนเขามาก ๆ ก็โศกหนอย 

เพราะรวยนอยไป 

เมื่อจะหนึก็บ่องหน้ให้เค็มภาคภมิหน่อยทุกคนในบานคองบคปากหมค ขไพเจาไม่ลง 

ใฅ้ถุนเลย เพราะ,ใค้ถน'โล่ง คนเค้นในครอกก็มองเห็น บไนแม่คำรงเล่ยงแพะควยหลายบ่ว 

'เชัแพะกกกกจนนอนไมใคร่หลบ 

ในบไนนึ่นมืผ้ใหญ่ ๓ เค้ก ๕ พอกลางวนเขาก็ออกจากบาน เหลือแค่ผู้ใหญ่ ๏ เค้ก ๒ 

ชัาพเจำคองอคอ้อย่ในหองไอก็คองอคปาก เพราะเค้กบ่านอนมาคุยเล่นกบเค้กในบาน ขำพเจา 

ไค้ยินเจาเพื่อนถาม'ว่า “ขไงบนนไแลึยงใครไอ,, เจำแ!เะก็ยอคน์กเลงเหมือนกน โกหกเพื่อน ๆ 

อยางนาขุ่น ๆ “ขางบ่นลงแกเจ็บ ลงชัางล่างไม่ไค้,, และบ่นไม่ยอมให้เพื่อนขนบนบ่านเบนเค้คขาค 

เพราะแม่กไ]ยายหามไว้อย่างกวคขน 

เวลาสวมบ่องหาทางย่องลงมาในคอนกลางคืน ส่วนการบ่สสาวะกลางชันบ่องใช้กระโถน 

หนวกไม่ไค้โกน ขไพเจไค้คว่าจะที่งไว้ให้ยาว และก็เลยไม่คิดจะโกนจุนกระท"งบ“ดน 

แต่ม'นกไม่ยาว 

วิทย ฯ ขำงบำนย"ง์คงกรอกหูเรื่องพกราชการของข้าพเจ้าอย่โหวก ๆ ข้าพเจ้านึกว่าบานน็ 

เขาคงมาเชิญต่วที่บ็านแน่ ถ้าเขาตามไม่พบ เขาจุะว่าอยางไร? เขาก็ลงความเห็นว่าข้าพเจ้าหนี 

เท่านนเยง ช่างหิวมน ! ใครจุะยอมไปเข้าคุก เมือส่งหมายไม่ไค้เขาก็ประกาศจุบเองแหละ ถึงเวลา 

นีนเสียก่อนค่อยปรึกษาคุณจ้าเนียร วาศนสมสิทธื้ ภายหลง คิดถึป่อยๆ ไปอย่างนนเอง เพราะเวลา 

นนคุณจ้าเนียรก็ออกจากประจ้าการเหมือนกน เพงมาเข้าไค้อีกคอนหถ้ง 

เข้าข้านต่อ์นร่บขไเสู้เบนอย่างดี'ทงผ้วและ!เมีย เขา'รบรองอย่างเต็ม'ใจุทีสด ข้าพเข้า 

เห็นใจุเขาอีคอนนีเอว จึงนึกในใจว่าคนจนม'กกคญจอนมากกว่าคนม่งมื 



๑0๙ 

เมียข่าพเจาเทียวมาหาข์าพเจาทกวน ข่าพเจ๊ถามถงเหตุการณ์ทางบ่าน เขาบอกวาไม 

เห็นมีอะไร ส่วนนายแกลวเบ่คไปสมทรสาครแลว จ๊พเจ๊ายาว่าทางท้นเจ๊กก็ไม่มีตำรวจ ฯ มาบาง 

หรอ เฃาบอกว่าไม่มีวี่แวว 

ข่าพเจ๊าคางบานแม่ตำรงไค้สามทีนก็กลบบ่านหนาวชิรพยาบาล เรามนฅึ๋นฅูมเบ่นกระ'ตำย 

ไปเอง ทีแท้เขา,ไม่สนใจเราสก'นคเทียว 

ขน'จำนง'รกํษา (อย่) บอกข่าพเจ๊าภายหลงว่า “ผมไม่เห็นใครให้การว่าเฮียทำอะไร 

จ๊งใม่ใค้เรียกมาไตํลวนเสียแฅ่แรก เห็นเขาบอกแต่ว่านืงฅรวจนาวกคาสฅร์ในหอง" ควยเหตุน 

เองตำรวจ ๆ จึงไม่ข่องแวะกบข่าพเจ๊าเลยมาแตํฅน มีแตํตุณเผ่าคนเคียวที,โผงผางเอาข่าพเจ๊าพกราช 

การ ข่าพเจ๊ากึคในใจว่า ถทีข่าพเจ๊ากไ]คุณเม่าไม่เบนคนรู้จ๊กก‘น ข่าพเจ๊าก็กงไม่โคนพืกราชการ 

ก็เบน,ไค้ หรีออาจจะโคนหนไากว่าน็ก็รีไม่ไค้เหมือนกนนะ 

ระยะวนที ๒-๓-๔-๕ กรกฎาคมน หนไลีอพิมพ์ลงข่าวว่ามีทหารเรีอช1นผู้ใหญ่ถูกจบ 

แลวหลายคน ครคลองเฅย, หลวงนาวาวิจ๊ฅ, คุณเฉลม สถิรถาวร สามคนนืถูกข่งทีสโมสร 

ตำรวจ ฯ 

ที่,พลบพล'าช่ยมี รองผู้บญ'ชาการ, คุณแชน บ่จจสานนที, คุณชลิค กุลกำมีธร, 

คุณกนก นพคุณ, หมอสงวน รจ๊ราภา, คุณชลี สินธุโสภณ, คุณประวิศ ศรีพิพฒน์ หลวง 

ตํษกรกำจาย, คณคีศ ไชยธวช, คุณผืน โพธิสุนทร, คุณกระวี หาวเจริญ และคุณพิณ พ้นธุ 

ทวี คนสุคทำยน้จบมาในเวลาหล,ง 

ทีส'นทีบาลมี คณผ่น เปรมมณี, คุณจรูญฺ เปล'นที?, คณสกล ช่างประคบ, คุณ 

บญภพ (กองสฌญาณ), คุณโกวีท หงสเวช, คุณบุญลอม พึ่งสุนทร, คุณสุภทํร คนฅริยาภรณ์ 

ทีสนามกีฬามี คุณบุรีนทรี ศรีวรรธนะ, คุณส่งห์ บรณสิงห์, คุณวีสิทธ จ๊นทรางคุ, 

คุณสงค ชลออยู่, คุณสที มาลียพันธ์, คุณมาโนช ทุมมานนที, คุณเล็ก ว่ช่รคิรีธรรม, คุณ 

ลุทํย วีชยธนพิฌน์ คุณจ๊กษณ์ ค;.ชนทรชย, คุณจิฅฅ์ สภาวสุ, คุณสมทบ จ๊าวสุวรรณ, คณ 

ชาญ พรหมา คุณขุนศรียาภไ], หลวงสิทธิๆ (การบุญ จารุจินคา), หม่อนเจ๊า (อะไรไม่ 

ทราบ), ร.ฅ. เฮง (ซื่อใหม่ว่าอะไรไมรู้) และใครต่อใครอกฅงหลายรอยคน บางคนทีว่าคงพ้น 

คน ตำรวจ ฯ ฅองปล่อยไปเสยแยะเมือจคปากตำ ไว้แลว เอาไวแต่พวกทีคิคว่าจะพ้องศาลไค้ราว 

๕๐ คน เท่าน,น 
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ท๊โรงพํกต่าง ๆ กมีพวก นย. ๔ และ นย. ๕ แห่งสวนอน์นฅ์ มีหลวงผวนวิธีรบ, 

คุณวิ6คูร มาลยวงศ์, คณ?)น พงษ์สข, คุณฉลวย เสือประสงค, คุณพก ใยไพโรจน 

คนท๊ฅำรวจ ฯ ประกาศจนก็หลายคน เชน 

คุณอานนท์ ปณฑริกาภา 

คุณมนส จารภา 

คุณประกาย พุทธารี 

คุณประเสริฐ บรรจงจ๊ฅ 

คุณอำนวย วิ,ระกสิส 

คุณวิระ โอสถานนท์ 

คุณบญญา ศริปู1ชก; 

คุณทหาร ขำหริญ 

1ะ 

หนีไปพม่า 

หนีไปพม่า แส่1วิแปลงฅํวิเบนสามเณรมากบฏอีก 

หนีไปพม่า 

หนีไปเขมร 

หนีไปเขมร 

หนีไปสิงคโปร์ 

หนีไปสิงคโปร์ 

หนีไปประจวบคีรีขนธ์ ไปเบนเจ๊กเคียม 
จ 

คนที่ตำรวจ ๆ จบมาไวัที่สนามกีฬาภายหลงก็มี เช่น คุณลุ่น มาศยากุล ผบ. นย. ๕ 

คุณภ"กร เอี่ยมริกนี ผบ. หมวกเรือคุ่นระเบิค 

การเยี่ยมเยียนผ้คองหาขออนุญาคตำรวจ ๆ ที่เผา อาหารทีทางบำนส่งไปคองให้ตำรวจ ฯ 

ครวจเ,สียก่อน เกรงจะฆ่าฅำคาย มีคและกรรไกร ห่ามแม้กระบ่งกรรไกรฅคเล็บเล็ก ๆ กลวจะ 

แทงคอคายเอง (แต่ยอมให้มีกระบ่องโอเลยงไค้ ฝากระบ่องทีเจ๊กเบ่คอำนึ่มไเคมใกล้ ๆ มีคเ,ขำ'ไป 

ทีเคียว ปาคกอเบนพอแน่) ยาต่างๆฅองให้หมอตำรวจๆฅรวจก่อน เกรงผ้ตํองหาจะแอบคาย 

หนํงสือก็ตํองเบนหน์งสือวิชาการหรือ ธรามะ หนำสืออี่นหำมขาคฅลอคจนหน์งสือพิมพ์รายวน 

ไค้ทราบว่าคณสกล ช่างประคบ แต่งตำราคาราคาสฅร์ไค้เกือบจบ ครืนยำยจาก 

สนฅบาลไปอย่สนามกีฬาแต่งต่อไม่จบ เพราะมีคนคุยควยเรือย เมีอครืงอยู่สินฅิบาลนะนขงเคียว 

ถำผ้ใคอยากทราบว่าขิงเคียวนีนมีฐานะอย่างไรก็ลองไปนอนบวยเคียว ๆ ณ โรงพยาบาลปากคลอง- 

มอญคก็พอจะเห้นแววบ่าง แลวเอา ๒๐ คูณ 

เขียนมาถึงฅรงนก็อยากจะเขียนนอกคอกไปสิกหน่อย เพราะเวลาน่ขิาพเจ๊าไค้ยีนเสียง 

คนบ่วยคนหนึ่งเรียก "จำครบ, บ่าง กลวแลวครบ, นาง ขำพเจ๊าไค้ยีนมาฅงเคือนหนึ่งแล้ว 

(เพราะขำพเจ๊ามาอย่ฅงเคือนเหมือนกน) ไค้ยีนทุกวน นึกรำคาญว่านายเด็กคนนึ่ทำไมไม่หายบ่วย 
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ส์ก์ท้ เมือกันที ๑๗ ธ.ค. 0๓ ใต้ถามจ่าพยาบาล จึงทราบว่าที่เอ็ดตะโรนั้นคือ พนว่าเอก ขำ ธุวะเสน 

แกเบนอไ]พาฅบวยมา ๓-๔ บแล่ว ไม่มีญาติมาเยี่ยมกลายเบ็นคนหลวงไปโดยปริยาย ขำพเจ่าจึง 

เอาส้มไปไห้ พ.ร .อ. ขำ พคถามกันย์'งร้เรึ่อง แกว่าคนอื่นชอบลอแก บางที่เอาผ็าขาวม่าไปซ่อน 

แกจึงด่าเอาบ้าง แกเดินไม่ไต้ ไต้แด่น'ง้ แขนซายใช้ไม'ได้ สไก็ตองคนอื่นปอกให้ เวลาบิกล็บสม 

ก็ใช้มือชวาไต้มือเคียว ทิแกรองกลำแลวก็เพราะแกขเกียจอาบนา จาพยาบาลเขาตองเอาแกอาบนา 

เพราะแกสวมรคกางเกงนำแอง 

ที่แกไค้มาเบน “คนหลวง,, ครำนนนับว่าเบนบุญหนกหนา ถำโรงพยาบาลเพิกเฉย 

หรือไล่แกส่งไป แกกีจะไค้รบกรรมหนำ ยีงกว่าตกนรกทีเค้ยว 

นีแหละขำพเจาจึงชำคำอย่างว่าข์งเคี่ยวม้นกีแมน ๆ กบอีตาขำนี่แหละ เพราะไปไหนกี 

ไมไค งุ่นง่านอยู่แด่ในบริเวณของฅน 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๔๙๔ ทหารกรมสรรพ'าวุธ ทร. ทีบางนาเข่าแถวแส้วก็ 

นั้งเล่นตามโคนต้นมะขามหรือกลบไปนอนบ้าน ส่วนทหารกองส',ญญเณนนไม่มีท้เขาแถว เพราะ 

โดนทหารบกยึดทีเข่าแถวไปแส่ว เลยตองมาเข่าแถวหนากองเรือร!) ที่จึาไค้แม่น ๆ คือมีฝริงชาติ 

เยอรม“น ที่คุณชลีจห้งมาอยู่โรงแกวนั้แเกก็มาเข่าแถวกะเขาทุกกัน ส่วนพวก นย. ๔ นย. ๕ และ 

สอ. ไปเข่าแถวทีไหนก็ใม่ร้ เพราะสวนอนนฅ์โคนทหารบกยึดไปเหมือนกัน 

ข่าราชการของโรงเรียนนายเรือเกล็ดแกวเข่ากรงเทพ ๆ กันทลายคน เพราะเบนกัน 

สนเดือน และจะมาเผาศพบิดาคุณสกัสคื้ ภฅิอนํนฅ์ คํวย เมึ่อกลาโหมเห็น'ว่าเดินทางกส้บลำบาก 

ก็จดรถยนต์'ให้ ๏ ต้น ในวนที่ ๒ หรือ ๓ ก.ค. มีนายทหารบก (หรือตำรวจ ๆ ลีมเสียแส้ว) 

คุมรถไป ๑ คน พอรถถึงชลบุรีพวกเราชวนให้ผู้คุมรถให้มาร่วมรบประทานกลางวนควย แกไม่ 

ยอมมากิน เพราะทางการให้แกคุมรถอย่างเคียว แม้ถึงเกล็ดแกวแส้ว่จะเชิญชวนให้แกกินอะไร 

แกไม่ยอมกินเด็ดขาด ท่า'จะกลวแอะ ! 

งานสพบิคาคุณสกัสดึ้ ภติอนนฅ์ ส่าหรบ ๒๔๙๔ เบนอไเต้องงด เพราะคณสกัสที่ 

ต้องถกคดีต่าง ๆ ยุ่งอยู่เหมือนกน เพีงมาทำในบรุ่งขน 

โรงเรียน,นายเรือต้อง,ช้กิธง'ราชนาวี'ทุก!.ชาทามระเบิยบ คุณสกัสที่เหลือบไปเห็นธงมัน 

ลงมาเหมือนกบไว้ทุกข์ แกต้องเรียกแถวนกเรียนมาเทศนาให้พ้ง ใจความว่าขอให้ต5งใจเรียน 
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อย่างเคียว อย่าไปอิกเรืองเหคุการณ์เมื่อหำหกวไเมาน แกก็เทศนาเรื-เอย ๆ 1ปอยางนนเอง ใศร 

มนจะเชีอ แกกรี แต่แกก็ต่องกวคขไเคามระเบียบ ควแกเองก็ฅองโคนตำววิวิ ๆ ไฅสวนซง 

ขำพเจำจะกล่าวในคอนหลํง 

นกรบใหญ่ทึกองส์ญญาณ ทร. ถกไต่สวนทุนคน (เวนแฅ่ ประเสรฐ บรรจงจิฅ กบ 

อำนวย วีระกลส ที่หนึไปเขมร) ชลอ คิริบุญ ผ้สอนนกเรียนจ่าให้บรรวิกระสุนในแนวรบก็คี 

เจฅน่ ธไ]มะรีคคิฅ ก็คี สำอาง กรีโสภณ ก็คี ไปโคนใครไต่สวนไม่ทราบ หสุคพนคคีไป 

ไค้ บีอ สุคแสวง คิริ คิริรีงษี จะโคนไต่สวนหรือเปล่าไม่ทราบชค เพง พงษ์พานิช ถูก 

ไต่สวนเสียจนขวญเสียไปขณะหนึ่ง ประภ,สร จนทเขฅ อนํนฅ์ ทพนนทนึ่ บุญยง ศรห้รญ 

ทางตำรวจพยายามกนไว้เบีนพยาน 

ขอยอนไปกล่าวถึงการเชิญคิว คุณชลี สนธโสภณ ที่สมทรปราการสกหน่อย คุณชลีไป 

รถจปจากบางนากบนายทหาร ๖-๗ คน ฅรงไปโรงเรียนชุมพล ทร. ใน'วนที่ ๑ ก.ค. คุณพิณ 

พิน่ธ์ทวี จคบำนพไให้หลำหนึ่ง เราเบนผายแพ้ละเอา-ไหนลองเล่าเรื่องราวมาให้พิงถีว่าเรือง 

มนไปอย่างไรมาอย่างไรกน อำยประโยคสุคทึายนึ่ซีทึาให้ขืาพเจาเห็นว่าเท่าที่คณชลีรบมา ๒ วน 

แลวแฅกทพ เจำฅำเองไม่รู้ความจริงแท้ว่าม่นมาอย่างไงไปอย่างไงกน ทำไมเขาจึงต่องบุกกอง 

ลญญาณควยเล่า ? ท่านที่อยู่วงนอกนึกว่าคุณชลีแกคงแกล่งถามเล่น ๆ แต่ขำพเจานึกว่าคุณชลีแก 

ลำคิบีเหคุการณ์ไม่ถูก เขา'จะบุกเราถีบองกนเท่า'นนเอง—ไปรู้คิวแท้'จริง ก็เมื่อทางการบีงคบให้ 

มารายงานที่กระทรวงกลาโหม ในฐานที่เบีนฅวการต่อสู้รีฐบาลเชียวหละ ไมใช่ต่ำย่อย ๆ (พ.ศ. 

๒๕๐๓ นึ่ คุณชลีก็ได้เบีนปลคทูลฉลองไปแลว นึ่เบีนเหคุบงเอิญ แต่ถาคุณเผ่ายงมีรศมีอย่ใน 

เมืองไทย คุณชลีคงไม่ไค้แอมละกระมำ) 

พืชายของ คุณประสาน ศกค์สุภา เบนนายตำรวจ นายใช้ให้มาครืงฒัทหารเรือที่ 

สะพานพุทธยอคพา ในวนท ๓0 มิถุนายน ๒๔๙๔ คุณประสงคิ นำตำรวจมาควยหลายคน ยืน 

ยย่บริเวณโคนสะพานปฐมบรมราชานุสรฟ้ผงพระนคร ร.ค. วำลภไค้ยิงบีนครกลกพลุล่องแลงไป 

หลายนคแลวก็คงเจ็บใจ ไปควำเอาถูกจริง ๆ มาอีก ถูกบีนครกถูกหนึ่งหล่น ปลงบริเวณที่ตำรวจ 

ลกนองคุณประสงค์ ยืนอยู่ พลตำรวจฅาย ๔ ต่ำคุณประสงค์แวบไปไค้สะพานพทธๆ ไม่ออคนา 

คงชว1มงเศบ สเาวครเครบโทรศพทวาคุณประสงคคายหาศพไมพบ กโกยแนบมาคศพคารวจ 
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๔ นายนน และไมพบศพคุณประสงกจุเริง ๆ เพราะคณประสงค์ไปนอนสบบุหรี่อย่ไนห็องใค้สะพาน 

นานไปหนอย พอโผล่หนามาใหสารวอรเห็น แกค่าสกครึ่งกระบงหๅว่าให้หลอกหาศพเสยคงนาน 

คุณชาญณรงคํ บอกว่าทึกองสญญาณ ทร. น1นมืจุ่าคาย ๑ พลคาย ๑ ล1วนแค่ไปคายทึ 

โรงพยาบาลจุพาลงกรณทงนน ขาพเจุาคิคว่าคงคายเพราะลกบนครกจุๅกกนนระน0ง คํวคุณชาญ 

ณรงคเองกโคนสะเก็คลูกบนครกเหมือนปน 

ลูกบนครกลูกหนงฅกกนสาคทึว่าการ สญ, ครงหลวงเจริญราชนาวา รองผ้บญชาการ 

ยนอย ทานยนกอคอกเฉยอยู่ สวนนายทหารทึยืนขาง คุ พ่งหลาวไ]คไปคนละทิศ ลกบนลกน 

ระเบคเหมอนกน แคเคราะหคทึไมมใครคาย หลวงเจุริญราชนาวา เปรยขนว่า ค,อจุากนไป 

คงมากกว่าน คนเล่าบอกว่าท่านใจุเย็นยงกระนำแข็ง บอกวำทึท่านจำคองจากกองสํญญาณมา 

ในวนทึ ๓๐ มิ.ย. ก็เพราะทหารไม่มืข้าวกิน 

คุณกระวี หาวเจรญ บอกว่าทางกองเรือรบนนมืคนคาย คือ เรือโท เปลอง สงวนคี 

และพลทหารอีก ๑ คน ทางสะพานพุทธ ๆ มืทหารคายราว ๖ คน 

ขาพเข้าสองบวกเลขคูท1งทางเรืออีก ๕ พระที่น0งราชกิจอีก ๑ เรือครึ ๆ อีก ๑ ก็คง 

เบนศพไปประมาณ ๑๕ คน คํงนนจุงเข2าใจุว่าคายประมาณ ๒0 คืงที่ได้เขียนมาแลว ส่วนทาง 

รฐบาลคายเท่า'ใค ข้าพเข้าไม่มืสถีคิมายืนยน แค่รวมแลวทึงหมคคงไม่ถึง ๖0 คนแน่ 

เมื่อเหคุการณ์ค่อยสงบแลว คือทหารทงสองผายพอจุะร้จุกข้นทยห์คค์กนบ8างแลว 

ก็มีการเซ็งลบนและลูกบนกนเบนการใหญ่ พวกขน!เนทางลำปางและเชียงรายส่งคนมาฃอซ็อ 

อาวุธ ‘หลงกบฏ” บนครกกระบอกละ ๒,๕00 บาท บนกลมือกระบอกละ ๒,000 บาท บึน 

รชกาลกระบอกละ ๕00 บาท คูมนถูกเบนกล็วยนาข้า ข้าพเข้าคืคว่าคราวนอาวุธเถื่อนหลงไหล 

เข้าบาแยะ จนรฐบาลตองประกาศให้นำมาจคทะเบียน แค่,ข้า'พเข้าคิค'ว่าเขากงอบ เพราะขืน'นำ 

บีนพวกน็มาวคทะเบียนเขาก็คงเข้า1เงแน่ คงนนระยะหลง ๆ พวกโจรจึงชำกำแหงนํก เรื่องน 

รฐบาลควรกวคขน'รำ'นคำกระสุนบี'น,ให้จงหนก ม่ายงนราษฎรผ้สุจริคแย1 

จุ.อ. จำรส แผนกทศนศึกษามาเล่าให้ชัาพเข้าพงว่า วนที่ ๗ ก.ค. พวกเราเขำที่ 

ทำงานไค้ เราก็จคเวรยามฅามปกฅิ แค่ภายหล่งเวลา ๑๘00 ทางทหารบกหำมออกนอกอาคาร 

ถำออกมาเพ่นพ่านเขาจะยิง 
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เขาเพ่งมองไปทางแผนกทศนก็กษา เห็นโจรมลายหามอะไรออกไปจากคล'งขำงศาลเจา 

ฅาก ครว้แร่งเชาไปคราจุคปรากฏว่า เครื่องยนค์โอแนนหายไป ๑ เครื่อง คูฅราคินก็ไม่เห็นบุบ 

สลาย พวกน็เอาเหล็กสอคเขาไปในสายย แลวงคออกทงกะบิ คราดินเลยไม่แตก โจรมลาย 

ฉลาคมาก ๆ ขาพเจาถามว่าทำไมจึงเห็นเล่า เขาบอกว่าแสงเคอนรบหร่ ๆ เห็นคะคุ่ม ๆ เท่านน 

แหละครบ แค่เครืองยนต์นี่นหายจรืง ๆ ครื่น’ไปแจ2งให้นายทหารบกทราบ เขาคอบว่าคราไม่แฅก 

เขาไม่รบทราบควย พวกเรากหนำแหงกลบ เรื่องเครื่องโอแนนหายค่ง ๗-๘ เครื่องน็ ภายหลง 

ไค้ยินว่า ท่านครรช่คพล อาภากร ไปโด้ล่บทางการ เพราะตำรวจเขาจบไค้หมายเลขเครื่องครง 

กบท่เราแจงความ'ไว้ เรืองลงเอยอย่างไร ขำพเจำก็ลืมเสียแลว คเหมือนจะไค้คืนมา ซี) เครือง 

หรืออย่างไรนี่แหละ 

จ.ท. คนหนึ่งมาบอกขำพเจำว่าเสนลวคท่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พูคในเรือศรีอยุธยา 

นี่น เวลานี่เขาเก็บไว้ในลี่นช่กของพลทหารในกรมเสนาธีการ ทร. ขำพเ'จำบอก'ว่าน01นี่แหละงพิษ 

ละ ทางรฐบาลจบไค้ละกคายทีเคียว จึงแนะให้เขาทีงเสีย วนหล่งเขามาอีกขำพเจำถามว่าเอาไป 

ทึงที่ไหน เขาบอกว่าขวำงไปทางบานยายแหม่มหลิน ขำพเจำให้ไปหาเอามาเผื่อทหารบกเก็บได้ 

ละก็แย่อีกท5งกรม วนหลงเขามาอีกบอกว่าหาไม่พบ ไม่ทราบว่าหล่นไปฅรงไหน หรือใครแอบ 

เอาไปขึงเบนราวคากผำเสียแลวก็ไม่รู 

จ.อ. ระเบียบมาบอกขำพเจำว่าใบเซ็นรบเครื่องบนทึกเสียงที่คุณบญญา ศิริปูชกะ เซ็น 

ไว้นี่นเขาฉีกที่งเสียแลว ขำพเจำบอกว่านนแหละทำให้ขำพเจำคิคคะรางไค้สะควกเขำทีเคียว เพราะ 

หมคหล่กฐานการให้ยืม เขารองว่า "อำว I แลวกน ! ผมไม่รู้นึกว่าเก็บไว้กลบจะเบนภย * นี่ 

แหละเบนวิธีที่ลกนองช่วยขำพเจำ ! คีแค่ว่าคคีมนไม่ถึงกํบจะค่องเอาหลกฐานใบนี่ไปแสคงต่อศาล 

ขำพเจำเลยรอคคำไป 

คุณส่ง คุณะเกษม มาบอกกบข่าพเจำว่า คุณเปลี่ยน นึมเนี่อ ให้การว่าอย่างไรไปบำง 

ข่าพเจำบอกว่าก็คีแลำ เพราะความจริงมนเบีนเช่นนน ''เอาเถอะ ! ฉีนจะให้การสอคคล่องกบ 

ที่คุณเปลี่ยนให้การไปแลว,, เรื่องทีคุณเปลี่ยนรอนใจก็เรื่องโทรเลขเรียกโรงเรียนชุมพล ทร. ให้ 

มาช่วยกองส่ญญาณ ทร. ท่าคุณเปลี่ยนจะหนกใจว่าตำรวจเขาคิคว่าคุณเปลี่ยนโทรเลขโคยพลการ 

กระม่ง ? ความจริงขำพเจำก็เห็นอีกคอนเขำรห็สนึคเคียวเท่านน เพราะห้องวิทยุ ๆ มไเอย่ฅิคหอง 

ขำพเจำ ขาพเจาเลยทะเลนรูอะไร ๆ มากไปหนอย 
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คุณนายลาวณณมาหาขาพเรา เล่าให้พงว่าคุณสกลให้การว่าอะไรไปบ่าง ข่าพเจ่าบอก 

วา ดารวจเขาคงไคความจากคนอนหลๅยสิบป'เกนล็กิ จะให้การบิดเฉไปน8นคงไม่ไค้ แต่อ*'ายบิด 

นะฅองบคแน แคจะดองบิดเฉพาะอีดอนสํๅดญู คุ เท่ๅนน เพราะขืนให้การหมดเท่าทีเห็น มนก็ 

หมดตูดกินเท่าน8นเอง 

คุณพล สุวรรณประเทค มาหาขาพเจาธุระเรืองอะไรว่าไม่ได้ ข่าพเจ่าจึงถามถึงเรื๋อง 

กนกระคาษ แกกเลาให้พง แถมว่า ตำรวจๆ จะแอบมองก็ทะเล็นไม่บอกให้ร้ เรานึกว่าไม่มี 

กนเหนจงไคงดออกจากกระเปามาเคิยวกินเข่าไป กระดาษแผ่นนึคือดำส"ไชอร'หลวงเจริญราชนาวา 

ให้กรมสรรพาวุธ ทร. จ่ายอาวุธ ท่าไมแกต่องกินข่าพเจ่าก็เดาไม่ถก เพราะแกก็ต่องบอกว่า 

นายท่านส่ง มิฉะนนฅวคุณพลเองน'นแหละต่องถกข่ง แต่ทางตำรวจ ฯ ก็ไม่เห็นข่งแกเลย 

พวกเพือน ๆ ขาพเข่าเบินอ*นงคเยี่ยมช'วคราว เขากล'วจะเข่าไ]งไปกบขาพเข่าควย เรื่อง 

นเบนสีงทีน่าเห็น'ใจเขา แต่อย่างไรก็คี ย*'งมีพวกไม่กล''วเข่าบเงอีกแยะเหมือนกิน เช่น นาวาอากาด 

เอก เสน่ห์ สุภทรพนธุ นาวาโท เอยม บุณยสิทธํ่ นาวาอากาคคร็ สม วงศ์ทองสงวน นาวาฅรื 

ธนา ณ สงขลา มหา'ชน จุลพันธุ ข่าราชการในกองประวฅศาสฅร์ทหารเรือทุกคน นายเออ 

ทบสุวรรณ (นายคนนถูกอธิบดีกรมประมงทวงก็ย''งอุดส่าห์มาหา) พวกญาติทางสมุทรสาครนลาย 

คน 

คราใคจะทุกข์หนกเท่าคอยท่าจะเข่าคุกเบนไม่มื ต่องชะเง้อคแต่ประด พอแอ๊คเบน 

ไม่ได้กระเสือกกระสนมาดให้เห็นกบตาว่าหน*'าไหนโผล่เข่าประดมา-พอเห็นแลวก็โล็งใจุ ในที่สฺค 

เอาเสื่อมาปูนอนฅรงช่องทางท็่มองประตูเห็น พอประตูแอ๊คก็ชะเง้อด ค่อยสะดวกหน่อย 

เพื่อจะให้ไค้ข่าวคราวเพีมเดิมอีก ข่พเข่าได้ให้เมียไปเยี่ยมครคลองเคย หลวงนาวา 

วิจิฅและคุณเฉลิม สลิรถาวร 

ครูคลองเฅยถามถึงข่าพเข่า เขาฅอบว่าอยู่ฆ่าน ไม่เห็นตำรวจ ๆ เรียกไปไต่สวน ครุ 

คลองเตยบอกว่าก็ไม่เห็นนายทวดเขาท่าอะไรนิ ท่านยงปรารภ'ว่า นายทข่คเห็นจะไม่เบนไรดอก 

ท่านจะทราบหรือไม่ก็ไม่ทราบว่าข่าพเข่าโดนพกราชการ ดเหมือนเมียข่าพเข่าเขาบอกท่านใน 

โอกาสน้ควยเหมือนกน 
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ราว ๆ วนท้ ©๕ กรกฎาคม เมียขาพเจำเดินไปพบภรรยาคุณเฉลิม สลิรถาวร รบทราบ 

วาคุณเฉลิมกิบครูคลองเคยและหลๅงนๅๅาไม่ไค้อย่ทีสโมสรตํๅรๅจุๆ เสียแลว ฅามไปถามใคร ๆ 

เขากไม่บอก นึกว่าจะไปบางเขนคามไปก็ไม่พบ ขพีพเจพีกไปถามคุณนายควยตนเอง แกก็บอก 

ว่าจนบ่!านนึ่ไม่ทราบว่าไปอย่ทีไหน ขาพเจำเลยนึกถืงสีอคีฅร์ฐมนฅรี อนิจจา ! ย่ายไปกลางคืน 

ควยละก็ชิบ....แน่ 

รู่งขนขาพเจำไปหาคุณนาย คุณเฉลิมอก เพราะบานอย่ใกล้กไแพียง ๗๐ เมตรเท่านึ่น แก 

บอกให้ทราบว่าท่งสามคนกลบมาอย่สโมสรตำรวจุๆ แลว เออ ! พ่นเคราะห์ไปที พวกสภากาแฟ 

ในบไนข่าพเจพีเกิคอภิปรายกินขนว่าครคลองเคยจะคองคิคคุกในแง่ไหนบาง ผลสุค'ทำยลงมค,ว่าฅิค 

คุกไม่ไค้ เอาไค้อย่างมากก็แค่เอาออกเพราะผิควินไ] ไม่มีเรื่องใคที่ผิคกฎหมายเลข 

ขำพเจำเรียกลูก ๆ มาจากบานเขาให้มาอย่ในบานขำพเจพีทุกคน บานของเขาให้เอาให้ 

คนเขำเสียและบํงคํบให้ลกๆจ่ายเงินเคือนให้ขำพเจพีคนละ ๔๐๐ บาท เบนอนว่าขำพเจพีฅองกิน 

เงินเคือนของลูกเพราะไม่ทราบว่าเมื่อใคทางการจะจ่ายเงินให้ หรือจะให้พีกจน “เ1ย่อย” ก็ไม่ 

ทราบไค้ 

ระยะเวลานึ่ไค้ข่าวจากวพีปารุสกวน พวกตำรวจ ๆ บางคนพุคกินว่าขำพเจำไค้ลงไปย่ง 

เรือศรีอยุธยาควยคนเอง ขำพเจำเองไม่ทราบว่าใครเบนคนไปกุข่าวขนเบนคนแรก มีน่าเล่า-คณ 

เผ่าจึงว่ากเพียเอากบขำพเจพีเขำ 

ตำรวจ ฯ ไปกนพบว่าคุณประวิศ ศรีพีพฒน์ ไค้สรพีงพระบรมรปเจำตากเมื่อบ่!ก่อน 

จึงคุข่าวขนวพีแผนการกบฎนนคุณประว้ศไค้วางไว้นมนานแล่วถึงกิ!!แจกพระเบนการใหญ่ หนพี) 

สีอพีมพ์ลงกนเกรียวกราว พวกเราอ่านแลวชกปลงอนิจจง มน?ป่นสีนคี 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ คุณธนา ณ สงขลา ไค้ไปถ่ายหนพีเรือรบไทยในทะเลเกาหสีมา 

ทางโรงภาพยนตร์ศรีอยุธยาทาบทามขอเอาไปฉาย คุณเผ่าพนธุ บุพพะกสิกร ผู้จํคการไค้มาติค 

ตํอที่กองประวตศาสตร ทร. ควยตนเอง ขำพเจากอนุญาตให้เอาไปฉายไค้ และบอกกิบขำ'พเ'จำ 

ว่าอย่าเรียกแกว่านายตำรวจ ฯ ที่แท้แกเบนนายพ่น,โท แกเบนทหารบกไม่ใช่ตำรวจ ๆ 

ขำพเจำไค้รบข่าวว่าคุณเผ่าพํนธุ บุพพะกสิกร คุยกไ]ทหารคนหนึ่งว่าเท่าท็แณขำไป 

ในกองประวตศาสตร์ ทร. น1นแกเข่าไปสืบข่าวต่างหาก และว่าขพีพเจพีนินแหละเบนพรรค์นึ่น 

ขำพเจำบอกว่า ถาขำพเจำพบคุณเม่าพนธ์ขพีพเจ่าจะตไเงขอเตะสกทีหนึ่งให้จงไค้ ลองเตะเลขา 

นุการรืฐมนตรีคล่ก็ที มนจะเสียเงินสกเท่าไรก็จะยอม 
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สงสยวาถำไปเจอเขาเวลานขๅพเจํๅจุะเตะจริงหรื0ไม่ เพราะเวลานืขำพเจำเดินก็ชกจะ 

เหนอยเสยแลว เงอตนเขำมนจะลมเสียก่อนล่ะชี เห็นจะตองวานพลทหารเรือคนใคคนหนงช่วย 

เฅะแทนเสยแล'วม่ายๆตองเขยนชีอเตะ (ถาเขาขนแต่รถยนต์ ไม่เบิคโอกาสให้ขำพเจำพบกลาง 

ถนนหลวง) 

เมยขาพเจาวิตกมากเรืองตำรวจ ๆ ไต่สวนขำพเจำ เพราะขำพเจำบอกกะเขาไว้ว่าจะให้ 

เบนพยานโจทกน'นขาพเจาไม่ยอมเบนอนชาค ผิดนกก็เบนจำเลยดิกว่า ปะเหมาะเคราะห์รำยฅิค 

คุกไป'ทำทีมมนก็ยงมองหนำ,ใคร ๆ เขาไค้สนิท ฅิคคกเพราะการเมืองเขาไม่ถือกนคอก หลวงพิบูล 

ยงดิคคกนี่นา 

เมียขำพเจำไปเชิญอาจารย์มาจากวคสำเพ็ง อาจารย์คนน้เบนคฤหสถ์ แกถามขำพเจำว่า 

ใครบางทีจะไต่สวน ขาพเจาบอกว่านายเผ่าละกระม่ง แกก็เลยเขียนนามคุณเผ่าลงไป คเหมือนจะ 

เขยนนาม ปาผินควยแลวมวนกระคาษแผ่นนี่เอามาขว1นทำเบนไส้เทียนขผง บอกว่าข่มนาม และ 

ทำพิธอะไรของแกอีกก็ไม่รู้ แลวก็รดนามนต์ มีคนรคในวนน็ ๓ คน อย่าไปเอ่ยนามเขาเลยนะ 

เพราะเขารอคฅว แต่ไมใช่รอคเพราะรคนามนต์เขารอคเพราะปาฏิหาริย์ ที่ขำพเจำไม่เอยนาม 

เขาเพราะเคยรบปากกบเขาว่าจะไม่พคเรื่องเขา จึงตองริกษาคำพคไว้ รู้แต่ว่าเวลานืเขาริบราชการ 

ทหารเรือที่งค่ก็แล่วกัน 

ตงแต่เกิดมา'ขำพเจา'ขนศาลสองครง ครืงแรกริบเบนผ้จํคการทรพย์มรคกของผ้เยาว์ 

ลูกของหลวงสนทรานยตกิจ ศาลพคถาม ๑๕ นาทีเบนอไเจบเรื่อง ครืงที่สองเบนจำเลยถก 

นางประไพพำตร์พ้องขบใล,จากบานหลงพระราชว่งเดิม ศาลพูดซก ๑๕ นาทีเบนอนจบเรื่อง 

นอกจากขนศาล ไค้ขนโรงพำสองครั้ง ครงแรกเบนพยานในการที่อาขำพเจุำถกขโมย 

เสอกนหนาว กรงทีสองขนไปกบคุณศรื คาวราย ไปแจํง์ความว่าคนขบสามล่อเรียกราคๅแพง 

เกินไป คราวน้เมา 

เบนอไเว่าเรื่องเล่ห์เหลี่ยมในการโรงพำก็ดิ การศาลก็ด ขำพเจำเซ่อบ่องแตก เพราะ 

ขาคความร้ในเชิงน็อย่างมาก .แด่ละดรั้งทีกล, )วมาแล่วที่ง ๔ ครั้งล1วนแล่วแด่'ทนายและเจำVIนำ'ที่ 

เขาทำที่งนน ดิงนนจึงไปทำเซ่อซ่าขณะให้การต่อตำรวจ ฯ ในครั้งกบฏแมนซีตตนน้ จำตองขอ 

แนะ-นำผ้อ่าน'ว่าเกิคมาเบนคนตองรู้'จกเล่หเหล๊ยมและฅองมืเล่ห์อยา1ให้คนอื่นเขา'จบไค้ ระว่งนะว่า 

* 



อยาใหเขาจบ เต้ เด ถาเขา,จบโกหกได้เขาจะหาว่าโกหฺกเจำพ่นํกงาน มีโทษถึงกบติคคุกเหมือนกน 

เราฅองเล่นกีฬาของโลกให้คี มำยงะนโคนเตะตกโลกไปแน่ ๆ ยงสม่ยยกนิวเคลียร์ยิงต่องสำคญทีสุค 

ทางพลบพ่ลาไชยข์าพ.เจ็ากีให้เมืยขำพเว่าไปเยึยมข่าวคราวพวกเราเหมือฺนกน การเยี่ยม 

คงเยี่ยมยากตามเคย เพราะต่องจคนามและตองขออนญๅตๆนมๅๆมาย พวกนึ่เบนพวก “หวกะที” 

ทงนน ทางตำรวจฯคะเนว่าตองพ้องแน่ๆ แฅผลสคทายตองปล่อยหมอสงวน รจิราภา กบหลวง 

คษกรกำจายออกเบนชุคแรก เพราะไต่สวนแสวปรากฏว่าไม่ไค้เรื่อง อนึ่งเจากรมสรรพาวธทร. น1น 

ใค้ปฎิบตตามคำสำของหลวงเจริญราชนาวา ซึ่งเบนผู้บงคบบิญชา'โคยตรง ต่อมาปล่อยคุณพิณ 

พนธุทวี ออกเบน'ชคสอง เพราะทำตามคำสงผ้บิงคบบ,ญ-ชา ในการยกพลจากปากนั้าเขำมาช่วย 

กองสญญาณ ทร. 

เมียขำพเจามาเล่าให้พงว่า การขออนุญาตเขาเยี่ยมผ้ฅ,องหานึ่น ต่องไปขอนุญาตคุณพั 

คูแกวางท่าสง่าน่าเกรงขามย็งนํก ลมเบนตำรวจ ๆ ขฺาพเจาบอกว่าผู้แพิต่องกราบกรานผู้ชนะเบน 

ธรรมคา นึกว่าเบนธรรมคาโลกก็แลวกํน่ 

ทางสนามกีฬาเมียขำพเว่าเอารองเท่าไปให้คุณบุรินทร์ ศรีวรรธนะ กล,บมาเล่าให้พ้งว่า 

สนุกสนานย,งกะตลาคน์ค การเยี่ยม.ไม่พิถีพิถไฌาถมายนก ริวรอบนอกก็มีแต่รวคหนาม ๓-๔ ชน 

ตรงมุม ๔ มุมมีตำรวจ ฯ ยืนยามอยู่บนบอมยามซึ่งสูงแค่หลงคา กลางวนเขวให้เยี่ยมเกือบท่งว่น 

ที่สืนติบาลไม่ไค้ไปเยี่ยม เพราะเขาลือกนว่าเฮยนน์ก ต่องขออนุญาตมากมาย ประกอบ 

ทำพวกที่อย่ในสมรภมีพระราชว่งเติมไม่มีใครถกขง มีแต่คุณสกล ช่างประคบ ก็ติคต่อกนทางคุณ 

นายลาวณณ์ไค้เรียบรอยไปแลว 

เมื่อไค้พ้งทุกกระแสแลว ขำพเจาพิจารณาว่าตำรวจ ๆ รู้เรื่องราวมากมาย ที่ไม่รู้ก็แต่ 

เรื่องทีหลบแง่หลบมุมอย่บ่าง ซึ่งเบนเรื่องปลีกย่อยเท่านน คำนนการให้การโกหกเขาท่งคนนึ่น 

เบนย์นว่าไม่มืทาง เราก็เบนแต่เพียงจะหลบแง่หลบมุมตรงสำคญ ๆ เท่านั้น 

สำหริบรายขำพเจานั้น ขำพเว่าจะต่องตอบตำรวจ ๆ ว่าทำไปตามค่าสำของท่านครรชิต 

พล อาภากร ซึ่งเบนนายโคยตรง พอถึงศาลต่องปล่อยขำพเจาแน่ๆ ยี่งทำลงคำสำให้ขำพเจาพก 

ราชการอย่างนึ่ละก็ตินก พอหลุตจากคุกไค้จะเบิกให้จมหนวตไปเลย การพักราชการเขายอมให้เบิก 

เงินเดึอนไต้เค็มอครา ขอบำคบฃองกระทรวงการคลงบ1งไว้เช่นนั้นมหาพร มลิทอง ผ้เคยทำงาน 

% 



๑๑๙ 

กระทรวงก เรคลงยนยนกบขๅพแจุๅองน่ แถมบอกควยว่า “ออกจากคุกไค้เบนเศรษฐีย่อยๆ ก่นละ 

แค!^าลวเขา'จะสงปลคเสยกอน,1'นระหว่างพิจๅรณๅคค เงินกจะลคลงไปหน่อย,, 

ทาไมขาพเ'จา'จงคิควๅจะฅองซคท่านครรชิค ท1งนี่เพราะท่านครรชิคไม่โคนคำรวจ ฯ 

จบ เบนแคโคนไคสวนแลวกปลอย สวนคุณแชนถูกจุบแล่ๅไม่ปล่อย ทำ ๆ ทีสองคนนี่ติคคคกํน 

ไปทุกทศ กนกระท่งครคลองเคยน่าฅวจอมพลแปลกไปส่งไค้แก่รฐบๅล 

เอ ! ทา เมทานครรชคพล อาภากร ไมถูกจบล่ะหว่า 9 เมียขาพเจาบอกว่าก็ท่านเบน 

เจานาย รฐบาลเขากเกรงพระ-ท่ยในหลวงบางซ9 ขำพเจาว่า เออ ! ถำจะจุรง แค่เพเอนขำพเจำบอก 

วาถาจะ มายชวย อยางน้น มนามสกุลว่า อาภากร ค่างหาก เมียขำพเจำถามว่าแน้วมึนเทียว 

อะเกนละ ? เพอนขาพเ'จาบอก'วามนเกยวเสยยิงกว่านายวอก ขาพเจากงง เพือนขำพเจำบอกว่ามึง 

มนเซ่อปานนเจียวหรึอวะ ข้าพเจำรองออ (ขอโทษบอกไม่ไค้) 

มคนมาเลาถงเรองกรมถูทหารเรอทถูกยคอรองในว้น่ที ๑-๔ กรกฏิๅอม ๒๔๙๔ ว่า 

ผูยคครองมคนเคยว คอในวนท แพแคก น์น่ เรอเอก อนสรณ (เวลานกำลงสืบหานามสกล 

อย่ ทราบเมือ'ใค'จะบอกเมือ1นน) แกเมาสะเงาะสะแงะอยู่ในกรมอ่อนเค้ยๅ เพราะแกเบนเวรเขำ 

ยามพอค ใคร ๆ เขาหนกนไปหมค แกเบนหวหนาช่างเอรองมอ (ลกนองคณศร คาวราย ซง 

เบนหวหนาแผนก [รงงาน) พอรุงวนท ๑ กรกฎาคมกยงไมมอนมารบยาม แกก็ฅองอย่ยๅมค่อ 

ไปอีก แกก็สงเหลำจากรานเจ๊กบำนขมีนมาเติมกระเพาะแกเรื่อยไป น้งหงำอย์ครงประคหลำ 

(ทึบ0ญชีพลเคี๋ยวน) คนเคียว 

พอสายๆ วนที่ ๑ นนเอง มีรถทหารบกมาจอค ทหารบกมาคบประคูเรียกแกก็เบอ 

ช่องถามอง โผล่หนำไปสะเงาะสะแงะว่า “พรรคพวก-ที่นี่เรียบรอย,, ทหารบกไค้พงก็ขบรกยนค่ 

ไป คิคว่าคงมีทหารบกหมวคอื่นเข้ามายึคครองกรมอ่เรียบรอยแลว 

คอนนขำพเจำชกสงสย ถามว่าทำไมทหารบกไม่เข้าทางประคพลาธิการลำ เขาบอกว่ๅ 

ไม่รู้ซี ถำพวกทหารบกจะคิคว่าประคูนนจะเข้ไปเฉพาะกรมแพทย์กระมึง ขอสนนิษฐานของเขๅ 

ก็น่าจะมีเคำถูก 

ค่อมามีรถยนค์ทหารบกเวียนมาอีกเบนคนที่ ๒ คุณเรือเอกท่านก็โผล่หน้าไปสะเงๅะ 

สะแงะว่า “พรรคพวก-ที่นี่เรียบรอย,, รถคนนนทีแล่นไปทางศิริราชอีก 



๑๒0 

คนที่ ๓ ก็โคน "พร'รกพวก-ที่นิ,เรียบรอย” เขึาอึก ทหารบกก็ไปอีก ตกลงเบน 

อนว่าเมมืทหารบกไค้เข2าฤวมฎ่ ทร. แม้แฅ่คนเคียว 

แกเมาของแกอยู่อย่างน็สามวนสามคืน แกเซฟของหลวงไว้ไค้ไมตากว่าสิบลานบาท 

เพราะถา “เขา,, เขาไค้ เขาก็ขนเรียบไปเท่าน2น นี่เบนเรื่องสนนิษฐานของพวกทหารเรือทํวๆ 

ไป เพราะเห็นฅวอย่างจากแผนกท่ศ์นศึกษาและกองสญญาณ ทร. มาแลว 

พระวิจิฅรนาวี (แคง ลางคลเสน) เจากรมอ่ทหารเรือชมว่าเบนหนี่บุญคณของพ่อ 

ยอคชายนาย ม.ต.ล.ว. ไปจนกรมอู่จะลม ข็าพเจานึกว่ากรมอ่ ทร. ควรตองเอาลูกหลานแกมา 

เบนช่างกรมอู่ลีบสินคานแทนพ่อคงจะคีไม่นอยทเคียว เพราะว่าไค้เซฟเงินให้รีฐบาลหลายสิบลาน 

คีคหยาบ ๆ เครื่องติคท่ายเรือยนต์ ๑0๐ เครื่องเขาไปเท่าไหร่ เครื่องมือในคสิงพสคุ 

อึกเท่าไหร่ อุปกรณ์ไฟพ่าและเครื่องอะไหล่อื่น ๆ ที่ใช้ในการซ่อมเรือรบ, เครื่องมือกลทุกชนิค 

รอกแม่แรงขนาคใหญ่ต่าง ๆ เครื่องกำเน้คไฟพาต่าง ๆ และอุปกรณ์รอยแปค แม้'ขนส่วน'ที่สำค"ญ ๆ 

ไปชนเคียวเช่น เครื่องไฟพ่าก็จกทำให้งานกรมอู่ ทร. ชะงิกไปกี่เคีอนก็คำนวณ'ไม่'ไค้และก็'ไม่ 

แน่ใจว่า “เขา,, จะแงะงํคจนพง,ไปอีกเท่าไร กล่าวไค้ว่าคงไม่มีของเหลือให้คุณศรี ต่อเรือสิตหีบ 

ไค้แนแหละ หรือเท่ากบล่มกรมอู่ไปโคยปริยาย กว่าจะสร่างสินใหม่ก็ตองหลายสิบลานจริง ๆ ไม่ 

ใช่ “ตกนาแล่วจึงเบนปลาต่วใหญ่” 

ขาพเจาบอกว่าหลวงพ่อวคทรงประมูลช่วยเหลือกรมอู่ไว้ (ใครไม่รู้จกว่คทรงประมล 

ขค้พเจค้จะบอกให้ว่าอยู่ในกรมอ่นํนเอง) เบนองคท้ ๑ และเจาพ่อขเมาช่วยเบนคนที่ ๒ 

ฤทธิเคชของพ่อคนนี่เขาว่ากนว่าไม่ย่อยน3ก วนหนึ่งห้วหให้าแผนกโรงงาน (คือคณศรี 

คาวราย) เรียกไปสิงงาน เมื่อเจรจาสินเรียบรอยแลวก็บอกให้กสิบ ครไเอีกกร่หนึ่งใช้ทหารให้ 

ไปฅามแกอีก แกบอกทหารว่าให้ไปบอกหวหน้ามาหาแกบางซี คุณศรีโกรธ จะไปเล่นงานแก 

ตะคอกแกว่าทำไมฅามแล่ว์ไม่ไป แกกลบยอนเอาว่า ไปแลวแต่แรกทำไมไม่ส,งให้มนเลร็จ คุ 

ไปล่ะ เรียกราไ-รมาหาก'นงาง'ซี” ฅกลงคุณศรีแพ้ 

มีเรื่องเล่าว่าภายหล่ง์น้านคุณศรีมีงาน แกไปช่วยท*งวน เหงี่อเต็มตัว พอฅกคาแขก- 

เหรื่อบางฅาเต็มที่ แกก็เมาเต็มที่ ถึงกบถีบบานประตูเล็กหนาน้านพังไป คุณศรีมาบ่นอีอย ๆ ว่า 

“มนไกรธอะไรของมันไม่รู้ ตันถีบประตูเสียพัง” เรื่องเบนตันเจ๊ากันไป 



๑๒๑ 

เขียนมาถึงฅรงนึจึงนึกขนไค้ว่า ขำพเขำไค้เคยขีนโรงพกชนะสงครามอีก ๒ กรง กรง 

แรกไปคมหากาหลงถกจุบการพนํน่ ครํ้งนึคำรวจ ๆ หาว่าขำพเจ่าเอาลกน์องบุกโรงพ0ก เพราะ 

เหนมกนมาคอมๆ อยู่ขำงล่าง ๒-๓ กน ครํ้งหลงขำพเจุาไปประกนคนในบานทึถกหาว่าใช้ธนบฅร 

ปลอม บงเอิญไปพบนายรอยฅำรวจฅร คนเคียวก้บกราวแรกเขาอีก เขาเยาะขำพเขำว่า “เห็น 

หนาท่านบ่อยจริง,, ชกสงส์ยว่ามารยาทของหมอนี่ช่างน่าชงจริง ๆ 

โรงพยาบาลทหารเรอ ปากฅลองมอญ 

๑6’ ธนวาคม ๒๕0๓ 

I 



นิทานช าวไร่ 

(ตอนท ๖๙) 

ขำพเจำไค้ข่าวว่าเกำอเหล็กพ!)ของราชนาวิกสภาหายไปที่งหมค ๕๐๐ ตำ เก่าอพวกน็ 

เพ็งซอมาใหม่ๆ คเหมือนยำจะไม่ถึงบฅวสะเกือบรอยบาท ไม่ทราบว่าใครขโมยเอาไป จบมือใคร 

คมไม่ไค้ 

กรมพัสคุทหารเรือมืคลำอิก ๓ หลำโต ๆ ก็ไม่ถกใครงํคแงะเลย ถำโคนขโมยอย่าง 

ราชนาวิกสภาถึเห็นจะเสียไปหลายลานบาทเหมือนกไเ ไม่ใช่จำนวนหมื่นหรือจำนวนแสน เพราะ 

ชาวชองมีแยะเหลือเกิน แยะกว่าคล0งกรมอู่ ทร. มากนัก 

กรมแพทย์ทหารเรือมีคนอยู่ทำงานตามปกติ ไม่มีใครมางคแงะประการใค 

ในกำแพงพระราชนิเวศน์ (คือกระทรวงทหารเรือสม่ยก่อน) ก็มืข่าวว่ามืคนเขำมายึค 

ครองเหมือนก่น แค่ไม่ไค้ทะลุเลยไปถึงกรมอู่ทหารเรือ นบว่าประหลาคโข I 

ขำพเจำไค้กล่าวแลวว่าตองกระสบกระส่ายอยู่หลายวํน เพราะกลำตำรวจฯ จะมารับฅว 

ไปไต่สวนแค่ล็ไม่เห็นมาสกที ไค้รอ'จนถึงว*นที ๏ สิงหาคม ๒๔๙๔ จึงมืคนมา'หา คนๆ น็ก็คือ 

ตำรวจๆ ท้ขนจำนงรำษาเคยใช่ให้ถือกฎหมายมาให้ข่าพเจำแค่ก่อนนำแอง เขายื่นกระคาษแผ่น 

นิคเคียวให้ขำพเจำ บอกว่าผู้การให้มาให้ แลำ)ก็ขนจกรยานไป ไม่ไค้พูคอะไรอีก 

ในกระคาษนนจำไค้เบนเลา ๆ ว่าคำนี่ 4*ให้ไบ่พบทํพลบพลาไชยในวนที ๒ ส.ค. ๙๔ 

เวลา ๐๙.0๐ น. (เซ็น) จำนงรักษา,, 

นี่แหละคือสีงที่นายตำรวจที่ฝากขำขำพเจำบอกก!ศาลว่า “ไค้'จบคำผู้'ต่อง'หามา และ 

เวลานี่รังสอบสวนไม่เสร็จ ขออนุญาตต่อศาลฝากขงฅออก ๗ วน 

‘จบค่วมา,, คูเหมือนจะเบนศํพห์ที่ตำรวจฯ ใช่จนฅิคปาก (หรือเบนธรรมเนียม) ซึ่ง 

ขำพเจำบอกในใจว่า “อ"วไม่ไค้โคนล็อรับสกหน่อย ทำไมมอกว่าจบมาล่ะหว่า,, แค่แลวขำพเจำก็ 

มืไค้พคออกมา เพราะเห็นว่าเบนลูกไก่อยู่ในกำมือตำรวจๆ นีงคีกว่า คุณสกล ช่างประค0บ เคยไป 

เซำซกะเขาในเรื่องขอยำยสถานที่ เขายอนเอาว่า “อย่างน์นไปลหโทษเอาไหมล่ะรั, คุณสกลบอก 



๏๒๓ 

ว่าหงอลงไปทนที ขืนค่อลอท่อเถียง เขานำไปลหุโทษจริง ๆ ศำคืศรีของลหุโทษคมไเน่าเกรง 

ขามจริง ๆ เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่านนคือคุก ไม่ใช่คะราง 

ขา1พเจาก็เพิงรู้ค'วามแคกต่างระหว่างคุกก!]คะราง คุกนนิเไว้ขำคนโทษ ส่วนคะรางนน 

ใช้ขงผู้ฅองหา นึเบ1นศพท์เทคนิคทีผ้ร้ไค้อธิบายให้พื่ง 

ขนจำนงริกษา เรียกคัวไปก็ไม่มีเรีองคืนนอกจากไต่สวนคคืแมนสูำค่น่แน่นอน ขาพเจา 

กฅองเบนคนหนึงทีเขาหาว่าเบนกบฏ เพราะโคนคุณเผ่าแกเอาพ่กราชการคงนํ้น่ขำพเชัาก็ม่น่ใจุ 

ว่า ขาพเจาฅองเบนผู้คองหาแน่นอน ไค้บอกเมียให้เครืยมม้งไว้ เขาบอกว่ามีแส่ว 

ขาพเจาบกใจมาแค่ชนแรกว่าคองเบนผู้ค็องบา เพราะความที'ไม่ไค้เรืยนร้ภาคทฤษฎี 

และภาคปฏบคของการใหการกบคำรวจนนเอง [คร'จะไป'ให้การกบคำรๅจุ ๆ ค่องถามผ้ไต่สวนเสีย 

ก่อนว่า ผมเบนผู้คองหาหรอพยาน เรืองนิชอเคอนไว้ทำ ๆ ก่น ท่านจะจํบความจริงไค้ว่า การ 

ให้การทงสองชนิคน์มเหสียมผิคกนไปคนละแนว ซงท่านจะเห็นในภายหส่ง 

วนท ๒ สิงหาคมน นบว่าห่างจากเวลาคุณมนสจุบจอมพลถึง ๓๔ วน หมายความว่า 

ผู้คองหาคนอนๆเขาโคนขงมาแลวคง ๓๒ วน ขาพเจำจึงถกเรียกค่วไปให้การ แค่ก็เคราะห์คีไป 

อยางหนงท ใปโคนสายของขุนจำนงริกษา ถาโคนสายของคนอื่น เขาคงเรียกไปสอบนานนมเนไป 

แต่วกได้ 

เคยเนือแท่นนขุนจำนงรกษาอยากจะเรียกขำพเจำไปถามความจริง และเพื่อให้เบน 

พยานโจทก็ หาใช่เรียกไปคุมคัวไม่ เรื่องนิคัาพเจำก็เซ่อบองแคกคงกล่าวมาแลว นึกว่าอย่างไร 

เขาคองคุมคัวแน่ ม่ายงนคุณเผ่าจะให้พกราชการทำไมของเขา 

เมียขำพเจำเกยไปหาขุนสวํสิคิรณชัย (สว่สคื สชัสคิเถึยรคํ) เหมือนกน เพราะร้จุก 

กนมาแค่เคม แกก็บอกว่าให้การไปคามความเบนจริงก็แลวกน แกจะพยายามอย่หลำฉากให้ แค่ 

การเขำริบราชการใหม่น1นเห็นทีจะใม่มีหวำ เพราะเขาบกใจว่าขำพเจำฌนพวกครคลองเคยเคืม 

ประฅ 

กำหนคการแค่งงานลูกสาวของขำพเจำก็ทะเล่นมากำหนคในวนท่ ๔ Vเรือ ๖ สิงหาคม 

๒๔๙๔ ก็จำไม่ไค้ บ่งเอญหน์งสีอของขุนจำนงก็แพ่นมาก่อนวนแค่งงาน ๓-๔ วนเท่านนเอง 

เช่าวนท ๒ สิงหาคม ขำพเจำก็ไปหาขุนจำนงคามจคหมายนน ขุนจำนงยำไม่มีเวลาไค่ 

สวนในขณะนน เพราะจะรีบไต่สวน คุณเปลี่ยน นีมเน้อ เสียก่อน แกจึงไปรายงานคฺณพระ พินิจ 



6)๒๔ 

ชนคคี ประธานกรรมการจบกบฏเขาคุกวาข็าพเฃ์ามาแลว และขนจำนงบอกกไ]ขาพเจาว่า เฮีย 

นงโนฅไว้ก่อนกไค้ว่าเหคุการณ์เบืนอย่างไรกนในวนนน,, 

พระพินิจชนคคีเบนพิซายเรือโท พจน์ อึนทรทฅ คุณพจน์เคยมากินนอนอยู่บ่านฃาพเจา 

หลายวน เมือครืงทะเลาะกบหลวงจรญ ๆ ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และขำพเจากิเคยไปนอนกบ 

คุณพจน์ท่บ่านจงหกัคนนทบุรีหลายคืน พ่อคนน์ชอบเอามือซุกเขามาใฅ้ฅวขำพเจา มนนอนของ 

มนแปลกมนุษย์ ! แค่พระพินิจกนนิข์าพเจาไม่ร้วิก ร้กักแค่{เคาของท่านผ้ท่ชอบมานำคุยกบมิตรชาว 

ขำนที่ท่าเคียนเสมอ ๆ 

เมึ่อขำ1พเ,จำอยู่'ว่าง ๆ พระพินิจกิเรียกตํวไปคุยควย จะเรียกว่าคยเห็นจะไม่ถูกนก เพราะ 

ท่านพคคนเคียว พคถึงลทธิคอมมิวนิสต์ พคถึงคุณปรืคี พนมยงค์ ขำ'พเ'จำสูบบุหรี่กา'รีคต์ของ 

ท่านหมคไปสามมวน น้กคีในใจว่าทำไมคุณพระเห็นขำพเขํเบน “สีแคง,, ไปไค้ ขำพเจำเบน 

ทหารเรือค่างหาก! ไค้สต็เอาฅอนนิเองว่าจะฅอง “ถามคำหนึ่งฅอบคำหนึ่ง,', ตำรวจ ๆ เขาไม่ 

ตองการไค้รบคำอธิบายมาก ใครฮีงอธิบายมากฮีงเจ๊งมาก มไเกลายเบนปรบ่กษ์กนขนในใจเสียแลว 

เขาเบนคนจะเอาเราเขาคุก ส่วนเราจะฅํองเบนคนว็งหนีให้ห่างคุก 

เมื่อพระพินิจเทศนาจบ ๕ กโแฑ์แลวกิให้ขำพเจำไปนิงพิกรออย่ รออยู่จนเที่ยงกัน 

ขำพเจำกิบอกขุนจำนงว่า จะไปบ่านละ พร์งนิมาใหม่กิแลวกัน ขนจำนงเรียกให้กิ'นขำวกนก่อน 

ตกลงกันนนกินขำวกนหลายกน เช่น พระพินิจชนคคี ขุนจำนงรีกษา คุณบน โชติกะพกกนะ และ 

นายตำรวจ ๆ อีก ๓-๔ คน ระหว่างกินขำวเขากิพคกนในเรื่องนิ แค่ขำพเจำหุบปากนีง เวลานิ 

เมียขำพเขำและคุณนายทวี จรญกลรี!าษ์ กำกังรออยู่ในรถซึ่งจอคอยู่หน้ากัคใหม่คณิกาผล ตรงขำม 

สถานีตำรวจพกับพลาไชย เราคุยกนไปคุยกนมา ขุนจำนงรกษาเลยโยนกลองให้คุณบนเบนผ้ 

ไต่สวนขํพเจำไป เพราะเขากังไม่มีเวลาว่างพอที่จะไต่สวนขำพเขำ 

พนกงานไต่สวนนนมีหลายประเภท ชนิค “ให้การอย่างนิ ติคคุกตายห่า,, ก็มื, ชนิค 

“คุณให้การอย่างนิเที่ยวผมขํงลึมเสียหรอก” กิมี, ชนิค 44มีอะไรกิ'ว่า,ไป” ก็มี, ใครไปโคนชนิค “เที่ยว 

ผมขํงสีมเสียหรอก,, นนแหละเคราะห์ขำยเพราะพี่แกกับขํงไว้ก่อนเสมอ ขำแลวก็ขํกอีกในกันหกัง 

หรือขำไวรอให้กนอื่นซํค้มาถึงกิมี เบ่นอนว่าพวกเราจะตองโคนขำอย่างน้อย ๆ ๙๐ กัน ตามที่ 

กฎหมายกำหนคให้ตำรวจ ฯ มีอำนาจขำไค้ แค่ตำรวจ ๆ ก็หวบนสำ'หรบคคีนิ เพราะผ้เที่ยวของ 



๑๒๕ 

มากมายเหลือเกิน เมึอถกขงแลวไม่มีการประกินโคยเค็คขาค ค็งน1นจึงฅ็องใช้ผ้ไฅ่สวนหลายคน 

ใครไปโคนประเภท ‘ ให้การอย่างน์คิคคะรางคายห่า,, เบนฅองหลคไม่พ้องศาล เพราะผ้ไฅ่สวน 

เขากรุณา พยายามผ่อน1หนกให้เบนเบา เรา ๆ ท่าน ๆ ก็ร้กินแลำว่าการศาลนนเขา “เอาคำ 

หนงสือ กิน อายกำว่า “คเหมือน1ว่า,, และ “ผมคิคว่า,, และ “เห็นทีจะ,, อะไรเหล่าน ศาลม่ก 

จะยกประโยชน์ให้จำเลยเสมอ เพรา* เบนคำพูดไม่ แน่นอน ต่งนนการพ้องอ*ยการจะต่องตรวจจาก 

คำให้ก าร'ทุกผายให้แน่ ๆ ว่า ผดเองหาไค้กระทำผิคจริง ๆ ไม่ใช่ “คเหมือนว่าผิด” หรือ “เห็นที 

จะผิด เพราะถาพ้องขนไปโด?)เปะปะ ศาลก็ยกพ้องเปล่า ๆ เสียท*ง็เวลา, เสียท,งสมอง เสียท่ง 

กระดาษหลวง 

เวลาบ่ายโมงคุณบนกเรืมไฅ่สวนข่าพเจ่าโดยมีเสมียนคอยจดคำให้การ คุณบนเอาคำให้ 

การของพยานก่อน ๆ มาตรวจดู ข่าพเจ่าฟ้าใจว่าเบนคำให้การของคุณสมหมายเสียแหละมาก ตรง 

ที่ข่าพเจ่าน*งให้การน1นเบนทีโล่ง ๆ มีฅู้ใส่ประวตของนายทหารเรือหลายคน เขาคงขอยืมมาจาก 

กรมกำลงพลทหารเรือเบนแน่ ที่จ่พเจ่ารู้ว่าเบนประว่ฅเพราะเห็นเขาถามกน แล่วก็มาต่นํหา 

และเบดดู 

จ่พฟ้มีสิทธิแต่งตวทหารเพราะย*งอยู่ในระหว่างพ*กราชการ แต่วนนี่เตรียมต'วไปเข่า 

หองขงแล้ว ๕0^0 จึงมิใค้แต่งตำทหารไป กางเกงช่นในใช้โสร่ง เผื่อว่าจะไค้นุ่งในเวลาแก้กางเกง 

ชนนอกออก 

เรื่องกางเกงในใช้โสร่งหรือผ่าขาวมจ่นนจ่าพเจ่าปฏิบ'ตมานานแลว เคยไปทำขายหนำที 

ย่างก้งในราว พ.ศ. ๒๔๘๒ ก็เคย เพราะมนหลุดห่อ?]มาทางขากางเกง คํนํผ่าไปหลดร่งร็งในเวลา 

เฅนํพวกดาน'ชเสียดำยซี คุณนย นพคุณ ตองเตือนว่าไส้ไหลแลว แต่คิดว่าคงมิคนล้'งเกตนํอ์ย 

ตองฟ้าหองนาไปดึงมนขนมา 

ข่าพเจ่าแลเห็นเสมียนเขียนใบปะหนำแย็ก ๆ เขาคงเขียนตามระเทียบของเขา ตรงนเขา 

เขียนว่าจ่พเจ่เบนพยานโจทก็' แต่จ่าพเจ่าหารู้ไม่ คิดว่าเขาเขียนว่าข่าพเจ่าเบนผู้ต่'องหา นี่เบน 

ความโง,รองจ่าพเจ่าเอง เพราะไม่ไค้ขอเขาดูเสียแต่แรก หรือมิได้ถามเขาไว้ก่อน แต่อย่างไร 

ก็ตามแม้จะเบนพ?]านหรือผู้ต่องหาจ่าพเจ่าก็ตองให้การเหมือนก่นอยู่นนเอง เพราะได้รบพ้งจากปาก 

อื่น ๆ ที่มาบอกไว้ต1งเดือนมาแล้ว จะบิดไปทางไหนไม่ไค้แน่ 



๑๒๖ 

เฃาถามอายุ ถามตำแหน่งหนาที่ราชการ ถามชื่อพ่ธชื่อแม่ ถามที่เกิค ถามที่อยู่บจจุบน 

แล่วก็คำเนินเรื่อง 

ขำ)ความทีขำพเจำเขียนเตรียมไว้แต่ตอนเชำยงอย่ในกระเปา เบนอินว่าไม่ใค้งคออกมา 

ใช้การเลย บางประโยคก็มีผิคไปจากที่ให้การกำาคุณบนก็มี แฅ่ก็เบนเรื่องปลีกย่อยเค็มที 

ขอใหญ่ไจความของคุณบนเขามีจุคประสงค์นิคเทียว ! 

เขาให้ขำพเจำเล่าถึงพฤฅิการณ์เวลาจบจอมพลที่ท่าราชวรทีฐ ฅรงน้เขายาว่าคนทีถูก 

จบนนเบนจอมพลแน่หรือ ขำพเจำบอกว่า “ก็ไม่มนใจน์ก เพราะสายฅาของผมไม่ใคร่ที แต่ใครๆ 

เขาพคอินทีงเมืองว่าเบนจอมพลแปลก ผมก็ฅองว่าจอมพลแปลกควย,, เขาถามว่านอกจากจอมพล 

แล่วมืใครถูก,จบอีก ขำพเจำก็ว่าไม่รู้ ความจรีงคุณบนจะให้ขำพเจำพคว่าคุณสิงโตก็ถูกจบควย 

ขำพเจำไม่เคยร้จกคณสิงโต ขำพเจำก็เลยบอกว่าไม่รุ้ เพราะเวลา,นคน'ชลมนอิน 

11 11XII-ก็ะ!** นเบนเหลยมของการเตสวน ตำรวจฯ เขาตองการจะรู้เปเสยทุกอยาง ทเขารูแลว 

เขาตองพยายามคเล่ห์ของเราเหมือนกนว่าเราจะโกหกเขาหรือไม่ เขาไม่โง,! ขำพเจำเห็นเขาซก 

ละเอียคปานน้ ขำพเจำเลยต1งมติในใจว่า “ตานถามคำหนึ่งจะตอบคำหนึ่ง,, เท่าน2น อินที่ว่า 

“แล่วอย่างไงอีกล่ะ,, น่นเบนอินว่าหุบปากไค้ เราทำเบนน่งฅรองนาน ๆ เขาก็ถามเราออกมาเอง 

จะฅองเล่นแบบมา ๑ ไป® ไม่ใช่มา ๑ ไป ๕ เขารุกฆาตมา เราตองเอาเรือบค บคไปบคมา 

เรือคำรณสินทุกบศรีอยุธยาม่องไปสองลำ ตองเอาตวขุนหนิให้ได้ 

ลืมบอกไปว่าเรือคำรณสินทุก็โคนกระสุนจมหนำอู่ทหารเรือนี่เอง ในวนท ๓๐ มืสุนายน 

๒๔๙๔ ไม่ทราบว่าบนอะไรยิง 

อนึ่ง ไฟไหม้โรงถ่านหลวงขำงวคแจํงนน บางเสียงก็ว่าเพราะถูกลูกบินครก บางเสียง 

ก็ว่าถกระเบิคจากเครื่องบิน เขาบอกว่าลูกบนครกยิงไปตกทีบอมวิชัยประสิทธ ทำให้ทหารตาย 

ไป ๓ คน ในกำแพงพระราชชังเทีมเท่าน1นทีไม่มีลงเลย หล่งพระราช'ชัง!,ทีมก็มีลกบินครกหล่น 

ทำให้นายใบ จ้ยเกตุ คนงาน,ของกรมยุทธอีกษาตาย ไม่ใช่กระสุนจากเครื่องบิน เมื่อเขายืนยิน 

เช่นนึ่ชัาพเจำก็คิคว่า กระจกหนำรถยนค์ของขำพเจำที่เปรอะไปนนคงเบนการระเบิดจากลกบนครก 

นิ,เอง รถคนนึ่เคราะหรำยมาก ถาลูกบนตกสงไปสกศอกเทียวกจะโคนบานประฅม่น่คงระเบิคขำง 

นอกชัง แต่นึ่มไเทะเล่น่ลอคใค้ธรณ์ประตูมาพอทีบพอที เลยมาเล่นงานรถท้จอคแอบขำงต่นกระเบา 

เอา ไค้ เขาจึงพคว่าคนมนจะซวยอย่ทีไหนมนก็ไม่พนซวย 



๑๒๗ 

คุณบน'1หข'าพเ'จาเลาตอน'ทึกลบ [ปพระราชวงเค้ม ขาพเจำก็เล่าไปให้เขาพ้งพอล่งเขป 

1มไคบอกละเอยคลอออะไรนก เขาก็ไม่ซ'กอะไร 

คุณบนให้'ข่าพเจ่าเล่าฅอน'ที่กลบไ1]นา,1นหองกองประว'ตกึๅสฅร์ ทร. ข่าพเจ'ากึเล่าไป 

แบบเดิม เขาก็ไม่ซํกอีก 
9 

เขาถามใหมวา ใครจาย,เครองบนทกเสยง ขาพเจ่าคอบว่า "ผมเอง,, 

เขาถามวา ใครล่งจ่าย ขำพเจาคอบว่า “ท่านครรชิคพล อาภากร,, 

เขาถามวา * แนรึ ขา'พเจาคอบ'ว่า แน่-เพราะท่านเรียกผมไปบออ’, 

เขาถามวา หลวงสินธุไม 1คล่งจ่ายร9 ขำพเจ่าคอบว่า "เปล่า,, 

คุณบนเคนทาง 1ปทางหองพระพนิจุชนคคสกสๅมนาทกกลบมาฅะ1ค0าถๅมไหม ซกไซ้ 

เลธลยงถงคอน จ.อ. อบย เปคามขาพเจามาหาทานครรซคพล อาภากร กลางสนาม 

เขาถามว่า “หลวงสินธุยืนอยู่ที่ไหน,, ขำพเจ่าคอบว่า "ไม่ทราบ,, 

เขาถ เมวา คุณเคนจากทานคารชฅพล ใปแผนกทอนอกบานนผ่านใครบาขํ, ขำพเจ่า 

คอบว่า “จำไม่ไค้,, 

เขาถามวา ผานคนหรอเปลา ขาพเจาคอบว่า ม่านคนไปกล่มหนึ่งประมาณ ๖-๗ คน” 

เขาถามวา ใครบาง ข;พเจาคอบว่า ไม่ไค้มองหนา เลยไม่ร้'ว่า'ใคร แค่เคาว่า 

คงเบนนายทหารชไเผู้ใหญ่ ” 

เขาก็จบคำว่า ‘นายทหารชนผู้ใหญ่ ” มาซกขอ่อนเยี่ยวออนเอากะขํ'าพเจุำ ขํๅพเจุๅ 

ก็อธบายฉอค ๆ ว่าคนคงแค่ชนนาวาโทขนไป บญหานึ่ส่อกนหลายคำถามกว่าจุะจุบ 

จุคมุ่งของเขา (คามความเคาของขำพเจา) ก็คีอจะให้ขำพเจำบอกว่าหลวงสินธสงครๅม 

เบนคนล่งจ่ายเครื่องบนทึกเสียงอย่างเคียวเท่านน ! 

เขาถามว่า “ไม่เห็น'หลวงสนธุแน่'หรือ,, ขำพเจ่าคอบว่า " ไม่ทราบว่ามีหลวงสินธ 

ยืนอย่ในกล่มนไเหรือไม่,, 

เขาถามว่า '‘เค้นห้างจากกลุ่มนนเท่าใค,, ขำพเจำคอบว่า "สก ๒ เมฅรเห็นจุะไค้*, 

เขาถามว่า ‘‘ทำไมไม่เห็น,, ขำพเจ่าคอบว่า ‘‘ก็มนไม่เห็น จะให้เห็นไค้อย่างไร,, 

เขาถามว่า “แล่ว่มีใครบาง,, ขำพเจ่าคอบว่า “ไม่ไค้ล่งเกค,, 



๑๒๘ 

คุณบนเดินไปหาพระพินิจอีกเบนคำรบสอง คานี่พระพินิจออกมาพูคกไ]ขำพเจาว่า คุณ 

มนปกบิคความจริงนิ” แล่วก็คอน ขำพเจำดิควำตอให้คอนให้ลกฅาพลํคไป ขำพเข่ากจะพูคคำ 

ไมจริง ออกไปไม่ไค้เบนอนขาค เบนความสํตย์ที่เบนเคราะห์คีของขำพเจ8าที่ไม่ได้มองเสียดวยว่า 

มีใครบาง ขำพเจำจึงกล่ากล่าวกไ]เขาไปอย่างจริงใจที่สุค 

ข่าพเข่าฅอบกบพระพินิจไปว่า “ผมไม่ปกบคความจริง ผมนี่แหละพูคความจริงทีสค” 

นนแน่ ! ข่าพเข่าถลำลงร่องไปแลว พูคกบคำรวชุ โมโหไม่ไค้ ! จำไว้ ! 

คุณบนเดินฅามพระพินิจไปอีกเบนคำรบสาม ฅานี่ยํ้มแฉ่งออกมา บอกกบขำพเข่าว่า 

‘ตานี่คุณจะให้การอย่างไรก็ให้การไค้,, ขำพเข่าก็ว่า “ผมก็คงยืนฅามคำเดิม ไม่ขอฝสียนคำให้ 

การ,, ตรงนี่เสมียนเขาเปลี่ยนแผ่นหนำปก เขียนอะไรแย็กๆ ลงไปอีก ลอกข่อความเก่าจากแผ่นเก่า 

ลงไปใส่แผ่นใหม่ แต่คำว่า “พยานโจทก์,’ แก้เบน “ผู้ฅองหา,, ที่งๆ ที่ข่าพเข่าก็นิกไว้แลวจาก 

บางนาว่า ขำพเข่าเบนผู้คองหานมนานแลํว ไม่เคยมีความคิคเลยว่าเขาจะเอามาเบนพยานโจทก์ 

นบว่าลอตเตอรื่คราวนี่ถูกรางวํลที่สอง แค่เบนรางวลที่จะต่องเขำห8องข่ง 

ต่อไปนี่เขาซกละเอียคยิบ เข่าหองอย่างไร ใครมากไเบำง (แค่เขาไม่ไค้ถามว่าใครยก 

ไปขำพเจาเลยไม่ไค้บอก) 

เขาถามถึงผู้มาเอาเครื่องบนที่กเสียง ขำพเจำเอ่ยนามคุณสมหมาย บุนนาค และอีกคน 

หนึ่งจำไม่ได้ 

เขาพคกํบขำ,พเข่า,ว่า “ทีคุณสมหมายที่กนเบนพยานโจทก์คุณจำชื่อไค้ ส่วนอีกคนหนึ่ง 

ที่เบนผ้ฅองหาคุณละก็ทำเบนจำไม่ไค้,, นิเขาพูคเยาะข่าพเข่า บงเอญเวลา'น์น'ทะเล5นจำ'ชื่อ'นาย 

บญญา ดิริปชกะไม่ไค้ (และก็เบนความจริงเสียควย ฅอนเขียนเรื่องนี่ใน พ.ศ. ๒๕อ๓ ขำพเข่า 

ก็ลืมอีก ต่องถามคุณธนา ณ สงขลา แกจึงบอกให้) 

ต่อไปก็ถามถึงบำนคุณสกล ถึงคอนรองผู้บญชาการส่งเงินให้คุณจวบ พลกลำ ถึงคอน 

เดินทางกลบเข่าพระราชวํงเดิม อีคานี่เขาพยายามจะคอนให้ขำพเข่าเข่าไปในทีองพระโรงให้จงไค้ 

แต่ก็ตอนไม่สำเร็จ เพราะขำพเข่าไม่ไค้เข่าไปจริง ๆ ขำพเข่ามาอยู่หองกองประว่คศาสฅร์ ทร. เขา 

ขะยกใหญ่เพื่อจะจบโกหกขำพเข่า ขำพเข่าคองเล่าให้พื่งถึงการที่จอมพล ป. ขวางบหรี่ลงมาจาก 

ซนบนแล่วท่านครรชิตพลให้ดิบไฟพื่า และเห็นคนตะคุ่ม ๆ เดินไปทางคนมะขาม ซึ่งสวนแต่ 

บอกความจริงที่งนึ่น 



๏๒๙ 

ฅอไปกถามถงการหนีกลบบาน ขาพเจ่ๅก็รวบรดว่าออกจากพร;;รๅขวิงเดิมแล่วก็ไปบาน 

ไม่ได้บอกเขาว่าไปคลองมอญดวย เขาก็ไม่คิด!จุเพรๅ ะควก “พง,, ไม1ไค้อะไรไปจากขำพเจา 

เบนอน'ว่าจบกำ'ให้การ'ในเวสา ๑๗0๐ เขาบอกกบ'ช่าพเจำ'ว่า “ผมคํองเอาท่านไว้ก่อน 

นะครบ,, ขาพเจาบอกว่า ‘ครบ,, 

เยนนเ,ขาเสยงอาหารเย็น'ขๅพเจุๅ ๑ มอ นงกินคนเคียว เสร็จแล8วก็มืตำรวจ ๒ นาย 

มานๆขาพเจาลงบนไคไปขนวถจุป พาไปสนคิบาล คำรวจุพาไปลงประจุำวํนหรืออะไรไม่ทราบ 

แลวเขากนำไปยงคึกใหญ่ เวลานีคึกมนแปรรูปไปหมคแล2ว จะอธิบายก็เห็นจุะไม่ถก บอกไค้ง่ายๆ 

แฅวาได้เขาไปพกิอารมณ์'ในแถบเคียวกบทึคุณ'วนํข- ปานะนนท์ผกคอคายในห็องข่งนํนแหละ เขา 

เรียกก่นว่าคึกอะไรก็ไม่ร้ 

เสิยงทกกนเกรียวเชียวว่า ออ! มาเหมือนก่นหรือ,, น0นคีอเสียงคุณสกล ช่างประคีบ 

ครูมาควยรีครบ นํนฌึนเสียงคุณสุภทร ฅนฅรืยาภรณ์ ก่บคุณโกวิท หงสเวช ส่วนคุณ 

บุญภพไม่ทว้า เพราะไม่รู้จกกบช่าพเจา 

จำไม่ได้ว่าข2าพเจำฅอบว่าอย่างไร คงจะว่า “เอากะเขาหน่อย” กระม่ง์ 

ตำรวจไขกุญแจชินนอกออก ขาพเจาเดินย่างเขากรงไป เขาพาไปไขกุญแจห่องทีสอง 

ข่าพเข่าก็เดินเข่าไปอย่างว่าง่าย เข่าไปนงเบนลิง ! 

เมยขาพเจาคามตำรวจคิด ๆ มายนอยู่หนาประฅห่อ์งขง ข่าพเจ่าบอกว่ากินข่าวเย็น 

แล่วให้ไปเอามุ้งมาเหอะ แล่'วเขาก็ไป ไม่ถึงชิ,วโมงก็นำมุ้งและอุปกรณ์มาให้ คุณสกลเล่าว่าแก 

เองวนแรกใช้กล่องบุหรี่หนุนห่ว้นอน มุ้งก็ไม่มี ผ่าห่มก็ไม่มี ม้งลวดที่ทางการทำไว้ มีรโหว่ 

จนแมวลอดได้หลาย ๆ ฅวฬรอมกัน 

ข่าวการเข่าห่องข์ง่ของขำพเจ่าแพร่หลายรวดเร็ว เพราะตำรวจล่นคิบาลคนหนึ่งมีญาคิ 

อยู่ที่บริบ่'ทนครธน และหลานชายข่าพเจ่าก็เบนตำรวจสนดิบาลอีกคนหนึ่งเหมือนกน บรรดาฌาคิ 

ได้มาถามข่าวคราวทางบ่านสามเสน จะมาเยี่ยมที่สนฅิบาลน*นหาได้ไม่ เพราะตำรวจกวดชินมาก 

จะให้เยี่ยมเฉพาะลูกกบ่เมียที่ขออนุญาตไว้เบนลายลกษณ์อ้กษรเท่านน สำหรับข่ๅพเจ่าลุกสาว 

สองคนเท่านนที'ขออนุญ่าฅไว้ เมียข่าพเจ่าก็ไม่ไค้ขออนุญาต คานนระหว่างที่ดิดข'ง์อย่ในล่นคิบาล 

โดยมากพบแต่ลูกสองคนกบตำรวจ ส่วนคนอื่นมาเยี่ยมข่าพเจ่าบ่างดูเหมือนมี ๒ คน เท่านน 



๑๓๐ 

คนทึมาเยิยมเขาก็ฟ้มพคกบคนอื่นที่มิไค้ขออนุญาต เช่นลูกขำพเจำจะไปเทึยวเจรจา 

กบคุณสกลก็ไม่ไค้ วนหนึ่งพี่สาวกณโกวิทไค้มาเยี่ยมคณโกวิท ปงเอิญเหลือบมาพบขาพเจาเขา 

(เพราะขาพเจาบ่งเอิญเจอหนำออกไปคู คล^ายกบว่าลำไค้คหนาคนอื่นบ่างแล*วมนช่างครึกครน 

ยงกะ ได้ดูหนัง ฅะลุงฉะนน) คุณคาราก็พคขนว่า “นนคุณสว่สคใช่ไหมน่ะ ร ขำพเจารบว่าใช่ 

แลวเราก็คุยลํน ตำรวจแกลำเดินไปทางอื่นเสีย เพราะขำพเจำเคยบอกแลวว่าตำรวจก็มีหวใจ 

เหมือนก่น ไม่ใช่จะเคร่งเสียทุกคนไป 

ในหำงขงมีกระคานเคียงนอนแบบทหารอย่ ๒ แผน ปไว้บนแคร่ ๑ แม่น ปูไว้บนพน 

ซีเมนต์ ๑ แม่น มีหองนา หองสวมเสร็จภายในเนึ่อที่ ๘ ศอก X ๔ คอก สูงโขอยู่ มีหนำค่าง 

สูงจากพี่นหํองราว ๓ เมฅร ขำพเจาคคว่าเบ่นหองข์งแบบเมืองฝรืง ว่ากนง่าย ๆ ว่าฝนตกก็ไม 

เห็นเมีคฝนก็แลํวลํน ลำจะให้รู้แน่ว่าฝนตกหรือไม่ก็ตองไปยินบนกำแพงเตยที่กนระหว่างเว็จกบ 

ที่นอน'นนแหละ จึงจะเห็นว่าฝนตกจริงหรือไม่ 

เวลาหล'งจาก ๑๖๐๐ ไปแลว เราแต่งตำอย่างไรก็ไค้ บางคนก็'นุ่งกางเกงขาสนตำเคียว 

ขำพเจ่าน่ะน่งโสร่งละ เสอจะงคก็ไค้ แค่เวลางานต่องแต่งตวสภาพหน่อย คือใส่เสอ เพราะ 

กลำคนภายนอกเขาจะหาว่าเราเบ่นลิงจริง ๆ 

หล,งเวลางานนึ่สนกเพราะคุยกนไค้ คํงลํนเท่าไรไม่มีใครว่า เพราะตำรวจถือว่าคนตอง 

ขํง อาจจะบ่าเมื่อไรก็ไค้ เราแกลำทำเบ่นบาชำขณะก็ไม่เบ่นไร ตำรวจใม่มีคุเลย จะเบ่น 

ธรรมเนียมของเขาหรืออย่างไรเราก็ไม่รู้ เราเลยว่าตำรวจพวกนึ่ใจดิจึง เมื่อเขาใจดิเราเลยคุยลํน 

ค่อย ๆ พอไค้ยินเท่านน 

ฟ้องที่ ๑ มีคุณโกวท หงสเวช มีผิคฐานเจ2าก็เจาการในกองเรือรบ นายคนนึ่ปลอย 

เมื่อไรไมทราบเพราะไม่ไค้ยำยไปลนามกฬา ฟ้องนึ่เคยเบ่นฟ้องทึคุณวนิช ปานะนนท์ ผกคอตาย 

ชนิคพ้นฟ้ก ฟ้กอย่างไรให้ถามคนที่ไปรคนาศพคูเอาก็แลวลํน 

ฟ้องท์ ๒ คือขำพเจ่า มีผิคฐานให้การไม่ตรงความจริงคงความประสงค์ของตำรวจ ๆ 

ฟ้องนึ่เคยขำคุณบุญลำม พึ่งสุนทร และเพีงออก’ไปหยก ๆ เมื่อบ่ายนึ่เอง เพี่อนำไปฝากขํงยิง 

ลหุโทษ เพี่อพ้องศาลต่อไใเในคคีแมนซีตต่นนีแหละ 

ฟ้องที่ ๓ คือ คุณสุภทร ตนตริยาภรณ์ มีผิคฐานส่งงานยิง1ในกองสญญาณ ทร. นาย 

คนนึ่ถกพ้องศาล 



๑๓๑ 

หองทิ ๔ คือ คณสกล ช่างประค,บ มีผิคฐานเบนเจุาสำนํกให้แม่ทพเรือ^8งกองบญช'า 

การ นายคนนขอยายไปอยู่สนๅมกพ[ๅ แล่วกไค้ปล่อยพรอมก่บขสีพเช่ๅ 

ห้องที่ ๕ ว่าง 

หองท ๖ คือ คุณบุญภพ ท่สะเงาะสะแงะอย่กองสญ่ญาณ ทร. ปล่อยให้ผายรฐบาลจบ 

ไคเบนคนแรก เลยถูกหาว่าเบนฅวการใหญ่ ผ้นึ่ทางการปล่อยก่อนพวกเราเสียอีก 

หองที่ ๗ เบนหองเก็บของกลางเช่น สี]นเถื่อนและอาวธเถื่อน 

เพียงอธิบายมาเท่าน็ผู้อ่านคงเห็นแล่วว่าผู้ค้องหาที่ใคนมๅขงในนีเบนอนชนอกฤษทงน1น 

คณบุญภพไม่ไค้คุยกบขาพเช่าเลย เพราะไม่ร้ช่กก่นมาแค่ก่อน แกเงียบทงวน ท่าจะ 

คิคถึงบาน 

หองว่างน้ว่นหนึ่งค่ารวจๆนำพลเรือนเขามๅข์ง (ถาจะเบนพวกธรรมคาสฅร์ ร) พอขํง 

ไค้สก ๑ วน ก็หายไป แว่ว ๆ ว่าถูกคุณอรรณพ พุกประยูร เกลยกล่อมเอาจนอย่หม'ด แลวก'น 

เอาไว้เบนพยาน 

คุณสกล ช่างประคบ คุยก'บขาพเจ่าเบนประจำ เขาเอาตำราดาราศาสตร์มาแปลน'ยว่า 

แปลได้ถึง ๘๐ 70 แล้วก็ได้ย็ายไปสนามกีฬาก่อนขำพเจ่า 

เขาสอนวิธีขอยำยจากส"นฅิบาลไปสนามกีฬา คือให้รองฅ่อกาล หาเหฅขหมขหมาอะไร 

ก็ได้ พุคให้ศาลเชื่อก็แลวกน เพราะ ๗ ว'นเขาเอาไปฝากขังต่อศาล เรามีโอกาสพดกบศาลได้ 

เขาบอกอีกว่าที่สนามกีฬานนสบายกว่าน็แยะ เยียมก่นจนย*นบายทีเดียว มีพรรคพวกคุยก่นเอยึๅ 

ย'งกะเบนนักเรียนนายเรือทีวดแจงฉะน1น 

เขาสอนวิธีขอออกไปเดินเล่นนอกห''องขังวนละ ๑๕ นาที เรื่องน้ฅ่องทำเบนหน'งสือ 

ยื่นต่อตำรวจผู้ใหญ่ เขาจะอนุญาตก็ได้ ไม่อนุญาตก็ได้ (ขำพเจ่า'ได้ทำ,หนังสือขั้น’ไปถึงผ้กำก่บ 

การทางการอนุญาตให้ออกไปเดินเล่นได้ แต่จ่าผู้รับคำสิงแกอุบเสียหลายวน จนมีพรรคพวกมา 

บอกขํพเจำว่าทางการอนุญาตแล้ว ขำพเขำต่อว่าจ่าแกเขำ แกเลยไขกุญแจให้ขํพเขำออกไปเดีน 

เล่นได้ จำได้ว่าออกไปเพียง ๑ หรือ ๒ วนก็ยำยไปสนามกีฬา) 

คุณสุภทร ตนตริยาภรณ์ ไม่ใคร่ได้คุยอะไรกนนัก เพราะขำพเขำทราบเรื่องอะไร ๆ 

มามาก โดยเงี่ยหูพ้งอยู่ท้นัานขํงเดือนเศษมาแล'ว ขืนคุยไปก็เท่ากบคุ้ยเอาความลบของเขามาแผ่ 



๑๓๒ 

คุณโกว้ท หงสเวช'นน ข4าพเจ็าแอบกระซิบฺถามว่าคณผ้น เปรมมณีไปไหน เขา 

กระซิบฅอบว่า “ไปเสียแก่ว,’ ขำพเก่ายาว่าไปไหน เขาก็ยาว่า “ไปเสียแก่ว อีกนนแหละ 

ขำพเก่านึกว่า “ไป” จริง ๆ เลยชำจะปลงกรรมฐานบ่งสกุลให้ในใจว่า นายโกวิท นึพูคเบนนย 

พิกล ทำให้คนเขาใจผิคยกใหญ 

คืนหนึงตำรวจ ๆ เรียกขำพเก่ว่าคุณครับ คุณครบ ขำพเจาก็ฅื่นขน (เขาใจว่าหองอีนๆ 

กกงฅีนเหมือนกน เพราะเบน “คณ” ควยก่นท็งนึน) ตำรวจ ๆ บอกขำพเก่ว่าช่วยบอกคุณโกวิท 

ทึเถอะ เพราะแกนงในสวมฅงช่วโมงเก'ษมาแลว แค่งฅว้เค็มที่เสียควย นงสูบบุหรีอยู่ในสวม 

ไฟแคงวาบ ๆ ตำรวจ ๆ แกกรุณา จึงขอให้ขำพเจาฅํกเตือน ขำพเจำจึงเรียกโกวิท แก่วิก็ 

ปลอบโยนเขา เขาบอกว่าเขาจะไปหาคุณเผ่า อาว ! พรรคพวกเราเทิคเบนอย่างนนไปเสียแลว 

ขาพเจาฅองปลอบโยนอย่นาน แกจึงไค้นอน 

บ่ายวนหนึ่งคุณโกวิทคะโกนเรียกยาม ตำรวจ ๆ ก็มา แกวานให้ตำรวจ ๆ ไปซ้อเหลา 

ให้แก ตำรวจ ๆ ริอง!]อ ! เขาคงกล'วตืคฅะรางเหมือนก่น 

ก่นที่บิคาและพี่สาวไปเยี่ยม ขำพเก่ไค้ยินคณพิอพคปลอบโยนให้ทำใจตืๆ ไว้ ลก 

สองคนทำนเลยงไว้ให้เบนอย่างตืแลว 

อาหารการกินคุณโกวิทกินขำวหลวง บางวนก็ขำไปบ่าง ไค้ยินแกบ่นรุ่มงาอยู่บ่อย ๆ ส่วน 

บุหริกาแฟนํ้นคเหมือนก่ายค็อีม่วยห้วกระ!เองนมมาส่งให้เบนประจำแทบไม่ขาคระยะ 

สำหก่บขาพเก่านนทางบานส่งวนละสามเวลา ลกสาวเบนผู้นำมาส่งเช่าและเย็น กลางก่น 

ตำรวจ ๆ นำมาให้ 

หนังสือจะอ่านก็ใค้ แฅ่ฅองผ่านค่านฅรวจเสียก่อน สำหรบหนังสือพิมพ์รายก่นไม่ยอม 

ให้อ่าน คจะเบนสีงที่แปลกอยู่มิใช่นอย 

ขำพเก่าซ้อยาปลกหนวคเอาไว้ที่บ่านส่กครึ่งเตือนแล*ว คิคว่าจะปลูกให้เ^ม สี,งลกสาว 

ให้นำมาให้ตำรวจ ฯ ไม่ยอมให้นำเขำมา คงเก็บรักษาไว้ ค่อเมือไปอยู่สนามกีฬาแก่วิจึงไปทวงคืน 

มาไค้ 

คนเยี่ยมก่บผ้กองหาฅองอยู่ห่างก่น ซี เมฅร เพราะเบนลูกกรง ๒ ชน จะหยิบยื่นอะไร 

ให้แก่ก่นไม่ไค้ ตำรวจ ๆ เขาคอยจบกาคูอยู่ พอกรบ ๑อ นาทีเขาก็เตือนให้กลไ] ไค้แค่พคก่น 



๑๓๓ 

คง ๆ กระ1ซบ เมได้ ขาพเจ้าเคยพูคภาษาอำกๆษฦบลกลๅๅ เขาจะไปรายงานนายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ 

การทพูคภาษาองกฤษก็คือสงให้ไปบอโๅลกน3อีงขํ:าพเจ้าว่าข่าพเจ้าให้การใว้อย่างไร เขา 

ฅอง เห! เรครงกบคำของขาพเจุา ขๅพเจ้าอายทีจุะให้คำรวจุ ๆ เขาจะหาว่าขำพเจ้าโกหก ท1งๆท้ 

มนเบนความจรง แคเกรงว่าลูกนองจะพูคเลอนเ ปอนไปให้ยาวความ กำช่บเขาว่าอย่าให้การ 

เขาขางขาพเจาจุนเลยเถิคไป ภายหลงคำรวจุ ๆ เรียกไคํสวนเพียง ๓ คนคือ จุ.ท. สมพร, จ.อ.อท์ย 

กบพล ๆ แคลว อีก ๕ คนไม่ลูกเรียก นนก็ถูกความประสงค์ของขํๅพเจ้าแลว 

เทาท้คำรวจ ๆ เรียกคนทํงลามมาให้การก็เพือจะม่คขำพเจ้าให้เบนกบฏให้จงไค้นํนเอง 

คุณบนโคนขาพเจาเทศนาในใจหลายล่ณฑ์ทีเคียว 

จะขอเลาความรู้สึกในขณะแรกเขำหองขำให้พึง ขณะแรกทีเคืยวก็ไม่คืคอะไร เพราะ 

หมายมนมาแลวว่าคองเขํๅห้องขํงแน่ 

พอคกกลางคืนกางมุ้งเสร็จ ก็นึกถึงการแค่งงานของลกสาว อีก ๓-๔ วไแท่าน่นเอง 

แลวกนึกว่าทำไมขนจำนง!มไคสวนเองล่ะหว่า ถาขนจำนงไค่สวนบางทีขํๅพเจ้าคงไม่โคนขํง-แลว 

กนกว่าเหคุ 1ฉนเขาจึงเจาะจงจะ เห้ขำพเจ้าพูคปรกปรํๅครูคลองเคย เล่า-แล่วก็นึกอยากแปลงกาย 

เบนควเหาควเล็นลอคจากกรงขงไปบำน จะไค้หน้ขมนรกนึเสียที-ผลสุคทำยคืนน1นคเหมือนจะหลบ 

น้คเคียว รำพึงว่านึคุเรียนหนำสีอมาคิคคะรางแท้ๆ รู้อย่างงเล็ยงควายทีทองนายงจะคืเสียกว่า 

วนรุ่งขนทางบานเอาอาหารเชามาส่ง แลวก็อาหารกลางวน หลำจากนนคำรวจ ๆ ไข 

กญแจนำคำไปขำงล่าง ขำพเจ้าเองไม่ถามว่าเขาจะพาไปไหน ช่างเขา ! คำเรามนไม่ใช่ของเราเสีย 

แส่ว 

เขาเอาขนรถจั๊ปไปส่งไว้พลบพลาไชยอีก แลวก็พาขนบนไคไปน,ง ณ ทีทีเขาไค่สวน 

วานน้ บงเอิญคุณสวสคี ภูคิอนนค่เคีนเขำมา กงจะโคนไค่สวนเหมือนกน ขำพเจำพคก,บเขาคำ ๆ 

ว่า “งานศพพ่อคุณเห็นจะคองงคละซีนะ เอาไว้ออกจากคุกจึงพบกนใหม่,, แลวเขาก็เคีนลบ 

หายไป 

ขำพเจ่านึกในใจว่า คุณบนคงจะสอบสวนขำพเจ้าเพีมเคีมเบนแน่ แค่คอยจนถึงเวลา 

๑๖๐0 ถ [มเหนม!ศรมาพูคควยเลย เห็นแต่ตำรวจ ๆ มาทานคำให้การของคุณสอท็่ฆ่ๅคุณพจุนํ 

จิฅรทองต่ง ๆ พอทานไค้สก ๒ หนำ เขามองหนำข็าพเจ่า เห็นว่าหนำขํๅพเจาคงไม่ใข่ต่ๅ7ๅจุ ๆ 

เขาเลยหยุคทาน ชวนกนไปทานที่อื่น 



๑๓๔ 

ครนเวลา ๑๖0๐ เขาก็นำขำพเจำขนรถมาเก็บในกรงสิงต่อไป ออ ! บอกเสียหน่อยว่า 

รถจิปนนมีฅำรวจ ฯ คุมหนำหลิง มีบืนควย รถได้,หยุคที่หม'วครกษาการณ์ แส่วเขาให้ขำพเจำลงรถ 

เดินไปยำคึกหองช่ ง ช์าพเจิานึกว่าถาอยากคายเวลาน้ละก็ง่ายนิคเคยว ออกวงเท่าน1นเบนโบงแน่ 

แต่ยงไม่อยากคาย เลยไม่ไค้วิง 

พอขนมาห้องขงไค้ใหม่เพื่อนคอนรบเกรียวกราวเช่นเคย เพราะเพื่อน ๆ นึกว่าอีกนาน 

รึงจะไค้กลไ]กระม่ง 9 นึแหละคือทรรศนะของผ้ถกช่งในยคของคุณเม่า บรษเหล็กแห้งเอเชีย 

วินที่หนึ่ง วินที่สอง วนที่สาม จิคใจไม่ปรกอี อยากเบนโน่น อยากเบนนึ่ คืออยาก 

ไปให้พนที่คุมขงนนแหละ นบว่าสามวนนึ่รึฅใจเสื่อมที่สุค ระงบสอีไม1ใคร่อย่ คมนพ1งซ่านไปหมค 

พอฅกเขาวินที่สื่ ขาพเจาหนไปอีคว่าสีทธคถะคุมารอายุ ๒๙ บ ทำไมท่านไปประทไ]โคนโพธได้ 

คง ๖ บท1ง ๆ ที่ท่านเบนลูกกษคริย์ อำยเราสิคำเท่าขประคึว อายุก็ปาเช่าไปเกอบห้าสิบ ทำไม 

แก่,นี่จะคองบ่นควย1รี พอไค้สติแค่นึ่ ฅงแต่บคน1นมา จิฅใจขำพเจำสงบและก็เบีนสขไค้อย่าง 

ประหลาค 

พอขงไค้ครบ ๗ วิน เขาก็นำขำพเจำไปศาลตามระเบียบ สำ1หรบการฝากขงก'รงแรกนึ่ 

ขำพเจำไปคนเคียวโคค ๆ 

ศาลส่งคำร่องของตำรวจ ๆ ผู้ไต่สวนให้ขำพเจำคูมีใจความว่าตำรวจ ๆ ได้จบผู้ต8องหา 

มาได้ ณ วนที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๙๔ เวลานึ่ยํงไต่สวนไม่เสร็จ ขอฝากขํงฅ่อศาลอีก ๗ วน นอก 

น1นตำรวจ ฯ ไค้แจงขอหามากมายจนขำพเจำอ่านแลวคองห้วเราะหึ ๆ ในใจ 

ก่อน'จะถึงบิลล8ง่ก์ เมียขำพเขำไปคอยพบอยู่ก่อนแลิว เขาให้ขำพเจาเซ็นชื่อในคำร่อง 

เพื่อขอไปอย่สนามกีฬา เขาคงเสียค่าเขียนให้ทนายคีนโรงคนศาลไปแส่วหลายบาท แต่ขำพเจำไม่ 

เซ็น เพราะขำพเจำมีแผนในใจของขำพเจำไว้เรียบร่อยแส่ว 

ศาลหนไปพคลิบคุณบน,ว่า “ผู้ฅองหาผู้นึ่ก็ไม่แน่ว่าจะเบีนผู้กระทำผิคจริง ๆ พร่อมที่ง 

มีอายุแลวควย ควรยำยที่คุมขงให้สบาย ๆ หน่อยจะคีไหม ห้, 

คุณบีนรบปากกบศาลว่า “ไค้คร่บ-ไค้ครบ,, ขำพเจำนึกว่าเขาก็ร่บปากไปอย่างน1นเอง 

เพราะเคยไค้ยินคุณสกลว่าคุณบนนี่แหละสำคญนํก จะยำยแกเขำลหุโทษก็หนหนึ่งแส่ว 

ศาลที่กล่าว'ขำงบนนี่เบีน,นำ,ของคุณสงค ชลออยู่ ชีอ หลวงอรรถไพศาลศรคี (ชื่น กสีน 

คอกไม้) 



๏๓๕! 

ภายในหองขงมกระ!เองโอเลียง ๖ กระปอง ขำพเจำตำงขออนุญาตเอาออกไปที่งใล่กระ 

โถนขางนอก ขผงก็แยะ ขำพเจาตำงเอๅผๅขีรวเทียวฦๅๅค-ฦๅๅค-กวๅต เอาผงออกทง ซอกเติยง 

และเตแผนกระคาน เขาคงงคทำความสะฎๅคกำเมๅตำเคีฎนกระมำ ผงจึงแยะนกกวาคโกยแลวกี 

เทลงไปในท่อสวม เอานาราคเสีย หำงค่อยหายมำซิวไปหน่อย 

กลางคืนนำหยคลงตุ่มคิง ๆๆ ๆ รำคาญสนตื คองเอาเชือกกลวยโยงหยคนานนใท้ไหล 

ลงตามสายเชอกลงพนไป มนจะไค้ไม่ทำเสียง หายรำคาญไปไค้ 

บ่ายวนเสารภารโรงเอากระคาษมาเผา ลมม่นพคมาทางหองของขำพเขำเลียควย จะบอก 

ใครกไม่มีใครเขาเหลียวแล ตองทนสูตกาซคาร์บอนไปอย่างน1นเอง 

บางคืนไฟพาคบ เขาจุคตะเกียงแทน อายตะเกียงร1วของเขาม"นก็มีควนแยะเลียควย 

จมูกขาพเจาไมถกกบควนชนิคน แต่จะบ่นไปก็ไม่มีใครเขาพึ่งแน่ น่แหละเขาจึงว่าตกนรกท1งเบน! 

จ่านายลีบแกอุบรายงานเรืองออกอำลำกายนอกหำงขํงไว้ ขำพเขำจึงตองเคินในห*องขํง 

เบนช-ะมคไปเอง ยกฅวบาง ชกลมบ่าง สุคแต่กำลงกายจะอำนวย จนกระทืงผ้ใจคีแอบมากระ 

ซิบบอกขำพเจา ๆ ต่อว่าจ่า น่นแหละเขาจึงให้ขำพเจ่าไค้ออกเคินเล่นภายนอกห็องขํงขํว ๑๕ นาที 

หลานชายขาพเจาเบนตำรวจสนติบาล เคยมาเยึยมขำพเจาหนเคียว เมียขำพเจำส่งว่า 

อย่าไปเอ่ยชือเขาบ่อยนก เคียวหลานชายจะตองถูกออกจากราชการ และอำเตือนของเมียขำพเขำ 

กีเห็นทีจะจริงเหมือนกน เพราะพ่อนนไม่มาหาอีกเลย 

ที่ฝาหำงขํงคุณบุญลำม พึ่งสุนทร เขียนไว้ว่า ‘ใราอย่ม่านเฉย ๆ ตำรวจก็ไปขํบ่เรา 

มาขำ คงจะหาว่าเราสมคบควยละกระมง ต่ารวจละเบนอย่างน่เสมอ” ขำพเขำต่องขคขํอความทีง 

กลวตำรวจ ๆ จะมาอ่านเขา ไม่เห็นมีอะไรที่มีกำไรเลยสกนิคเคียว 

ใครไม่ริเขียนไว้ว่า “มีกรรมกีทนไป ออกไปไค้เอามนอีก” ขำพเจาตองลบให้อีก 

นอกจากภาษาไทยยำมีภาษาเจ๊ก ขาพเขำลอกเอามาให้เจ๊กอ่าน เขาบอกว่า “เทวคามี 

ลกน0ยน์คา,, คงจะอำนวอนให้ไค้แำกีมแชลงมาช่วยกระมำ 

คุณบนไค้ทำตามคำพูคเหมีอนกน อีก ๔ วน ตำรวจ ๆ กีบอกให้ขำพเจ่าเก็บม้งและ 

ที่นอน นำขำพเจาจากสนติบาลขีนรถมาปล่อยไว้ที่สนามกีฬา เมนอนว่าขำพเจำอย่ล่นติบาลรวม 

๑๑ วน เท่านน 



©๓๖ 

ข!พเจาเขาหองข์งและฅะ'รางคร1งน์เบนกา'รพิเศษ ตำรวจๆมใค้ให้พิมพมือ หรือ 

ถ่ายรปไว้เลย ส่วนคนอึน ๆ นนฅองพิมพ์มือทํ้งสิบนวไม่มืยฤเวน จนกระ'ทงบํคนขาพเจาก็ยํงมิ'ได้ 

พิมพลายมือ เขากงรอให้ขห้พเพ้ทำผคอีก แค่กร1งหลงคงจํบขำพเจำไม่ไค้ประโยชน์แน่ เพราะ 

ขาพเจำหมคโอกาสทำผิคอีกแส่ว ! 

คราวหนาจะกล่าวถึงเหฅการณ์ในกองสารวโารทหารเรือทํงมหาเมฆ เพราะเพิงพบค่วผู้ 

เล่าในวนน์เอง 

โรงพยาบาลทหารเรอ ปากคลองมอญ 

๒๑ ธนวาคม ๒๕๐๓ 



นิทานชาวไร่ 

(ตอนท ๗0) 

คุณจรส ดวงอู[ร มาเยียมข่าพเจ้า ขำพเจ่าจึงถามถึงนามห''วหนำหน่วยรบที่พระที่นํง 

ราชกจวินจฉ'ยทดกนาตายในวนทิ ๓0 มี.ข. ๙๔ เขาบอกว่าชือ ร.ท. กมล บรณจุ''นทร์ นาย 

คนนวาก''นวาเวลาหนขามฟากนนแกดงหมดแรง เลยร่วงนำลงไป ไม่โผลอกเลย เพราะหน'ก 

เครืองแบบทีสวมอยู่ ขาพเจาขอวนทยาหฅถ์ให้ท่านผ้นี่โดยจริงใจุ 

คุณเจริญ ร''ชฅะช•เดิมาเยียมจ่เพเจ่า ขำพเจ่าถามถึงนายเรือเอกกรมอ่ ทร. ทีเผ้ากรม 

อยู่คนเดียวถึงสามจ่น เขาก็บอกว่า “พ่อสอนของเราย''งไงล่ะกร'บ” จ่าพเจ่บอกว่า “จ่ายลอน 

ขเมาของเรานํะหรือ ? พ่โธ่ ! นึกว่าใครเสียอีกที่ แท้ก็เบนพวกฟนาบๅชีนี่เอง'’ จุ.อ. สอน 

ศิลปสมศกค เคยไปเรียนเรือคำนำทีญี่งุ่]นใน พ.ศ. ๒๔๗๙ พรอมกบจ่าพเจ่ากลบมาเปลี่ยนชื่อ 

เสียใหม่เบน “อนุสรณ์’’ พงคุเลยโก้ไปเลย นายคนนี่ถูกปลงศพที่วัดพิเรนทร์ พ.ศ. ๒๔0๒ นี่เอง 

จ่เพเจ่าขอว็งวอนสีงศำดื้สิทธขอให้รบเขาเบีนเทวดาดวยส''กคนหนึ่งเถึดเจ่าจ่า เขาขเมาแค่ว่าได้ 

เซฟเงินชาดีไปไค้ตงส่บจ่าน ! เขาเซฟไว้ได้โดยเขาไม่ได้ดงใจ แม้กระนนก็ควรเทิดความดีของ 

เทวดาสอนองค์นี่ไว้จ่าง 

มีคนเล่าว่ากรมอู่ ทร. นนมีรถจั๊ปหายก'นเดียว ไม่ทราบว่าหายไปได้อย่างไร แค่ภาย 

หล'งคุณฉาด แสงชูโฅ ไปดามคืนมาได้จากอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในพระนคร 

เรื่องรถจปของกรมขนล่งทหารเรือหายต1งร็'อยกว่าค”'นนี่ ภายหจ่งทำให้บางคนรวยไป 

ตาม ๆ กน เพราะคนเหล่านี่ไม่มีใบอินวอยซ์ ดามปรกด้จะขั้นทะเบียนไม่ได้ แค่เสียค่า “นำขา” 

ให้แก่มามืดคนละ ๔,00๐ บาท เรืองก็เรียบรอย พวกเราพวกท่านคงเห็นแล’'วว่ๅก่อนดีทะ:เบียน 

บางคนเอาชอลคเขียนหนำรถจั๊ปแลวก็ออกวีงส่งลูกไปโรงเรียนกนย๋เอไป แถวหนำโรงเรียน 

เซนฅ์คาเบรียลก็เห็นหลายคไเ บางกนถกใส่ไว้ในเจ่ไก่ด1งหกบีจ่งเคยกล่าวมาแจ่ว 



๑๓๘ 

รถจีปคำรวจฅรวจคนเขำเมืองที่พวกเรือบางระจนเอาสีหมอกทาไว้เลอะเทอะ เจาของ 

ก็เอาออกแล่น,วิงใ'นพระ'นครคงลามบ โคยไม่ลบสีเลอะเทอะออก คูประหนงว่าเคยเบนรถศึก 

((ะเไลฑ่อเ) มาแลว กลายเบนของขลงสำหรบเจาของไป 

ขำพเจ่าถามคุณเจริญว่าภายในกำแพงกระทรวงเก่าโคนกันหรือเปล่า เขาฅอบว่า ทำไม 

จะไม่โคน สโมสรมณฑลทหารเรือท้ ๑ (ทํฅ1งยย่ช1ใ-เล่างของกองสารวฅรช่าง อ.ร. พ.ศ. ๒๕๐๓ น) 

ก็โคนฉกของไปหมค ทํน่าเสียคายคือ บาฅรแกำเจียระไน แจกนแกวเจียระไน เชิงเทียนแกว 

เจียระไน เขาคงแย่งก่น เลยทำเชิงเทียนหำหล่นอย่ ๑ ท่อน ผมยำเก็บไว้เบนที่ทบกระคาษจนบคน 

เบนเรืองประหลาคทีเขาไม่วอแวกับกรมอ่ทหารเรือเลย กรมพ้สคุทหารเรือก็ไม่แคะ 

ฅองสองแห่งนลำนแค่คำ ๆ ที่งนึ่น ชองแวะเฉพาะราชนาวิกสภากบสโมสรมณฑลทหารเรือที ๑ 

เท่าน1น นบว่าเบนบุญของรฐบาลที่ไม่ค่องจ่ายทรำย์เพีมขนอีก นืนหมายถึงบุญของคามีคามา 

ยายสายายสีคำย 

ขำพเจาถามถึงขำวของคามบำนทหารเรือที่ท่งมหาเมฆ คุณเจริญคอบว่าบำนของเขา 

และของ ร.อ. คุทำ สุนทรสีงห์ไม่ถกขนเลยเพราะแม่บ่านเผ้าอย่ที่งสองบาน แค่บานไหนที่ไม่มี 

คนอยู่ก็โคนเรียบเหมือํน ๆ กับกองสีญญาณ ทร. เหมือนกน 

ขำพเจำถามว่า “แม่บ่านไม่โคนคะคอกว่า ‘อยากเบนเมียทหารเรือทำไมล่ะ, บ่างคอก 

รี ที่’ เขาคอบวาพอเห่นคนมีในบ่านเขาก็ไมขน ขาพเจำบอกว่า “ง1นเบ่นคนละหน่วยกับพวกไป 

ยึคกองสีญญาณ’, เขาคอบว่า “ลูกนองของพำครีไสวเขาคืจะคายไป .พำคริใสวคนน็เบนทหาร 

อย่กรมรำษาคินแคน นามสกลว่ากระไรลืมไปแลำ เขายงแถมอีกว่า “บ่านของคุณผิว สวรรณ 

ศลม์เ โคนคนหรือเปล่าไม่ทราบ,, แค่ขำพเจ่าทราบว่าบ่านคุณสคิ มาลำพันธุถกคำ และแกยง 

ไปคามเอาคืนมาไค้บางอย์าง 

เขายำเล่าอีกว่า “ทีสโมสรกองสารกัครละก็เรียบเชียวครบ จำรสองกัน ค้เย็นหนึ่ง 

เครื่องคคผมครบชุด เสอผาเยอะแยะ วิทยุ ๆ หกเครื่อง ขำวของอีกมากเพราะเราขายของคำย 

ที่กราบทหารนนขนกระท่งกระอานปเศึยง,, 



๑๓๙ 

ไวลานีนผมอย่ในสนามกีฬา เจาพนกงานวิทยุ ฯ การบินเขาได้แอบถ่ายรูปผู้ขนพรอม 

ทงสิงชองไว้หมด เพราะรถที่ขนด้องมาเลยวครงด้นเขาทกคํน,, ไค้ความว่าเจาพนกงานคนนเคย 

เบนจ่าทหารเรือมาแค่เดิม ในรูปปรากฎพัที่เคียวว่าใครชน 

“ค่อจากนไฌาไม่นาน ผมก็พบวิทยุ ฯ ของเราอย่บนสถานตำรวจ ฯ ยานนาวา ๑ เครื่อง 

ขำพเจ่าถามว่า “เธอร้ ไค้อย่างไรว่าเบนของเรา,, เขาฅอฺบ'ว่า “ก็อายอกษร สห.ทร. 

สีขาวด้นด้งหราอยุ่นีครบ เขาลบออกไม่หมค ด้นเห็นจาง ๆ คองเพ่งจึงจะเห็น,, ขำพเจ่าบอกกบ 

เขาว่า “มีคนเอามาให้สถานีตำรวจ ๆ ใช้พงละกระม่ง,' คุณเจริญยมไม่ด้กฅอบ. 

คุณเจริญยำบอกว่ารถซีาโนแมคที่ใช้ดีเซลของสโมสรกองสารวัคร ทร. ยงเห็น'จอคออู่ 

หด้าพสีบพลาไชย ขำพเข้บอกว่าเขาเอาใปใช้ราชการกระด้ง คุณเจริญบอกว่าด้นเบน'รถส่วนฅว 

ไม่ใช่รถราชการนี่ครํบ ข2าพเจ่าถามว่าทำไมเบนอย่างน1นล่ะ เขาคอบว่าสโมสรเลหด้งมาจากกรม . 

อู่ทหารเรือเบนเงิน ๘๐๐ นาท เพราะกรมอ่เขาจะที่ง แลวเราเอามาซ่อมใช้งานสโมสรไม่ใช่รถ 

ราชการ ฅองถือว่าเบนของสโมสร. 

ขำพเจ่าถามเขาว่า “เธอด้นใจรึว่าเบนรถคนนีนแน่,, เขาคอบว่า “ด้อยฝอร์เซ็นค์ 

ครบ สีสรรค์-รูปร่าง-พอคิฅเครื่อง พิงเสียงเข้าก็รู้ เพราะผมปลาด้นมากะมือเอง,, ข้าพเข้าบอกว่า 

“ช่างมนเถอะวะ เขาเอามาใช้ราชการ,, เขาบอกว่า “ถาเอามาใช้ราชการก็สาธุซ็คด้บ แค่ด้.” 

เขาด้งไค้รำพนถึงคู้เย็นอีกว่าพวกเราไปผ่อนส่งจากห็างคีทแซีลมมา ด้งส่งเงินเขาไม่หมค 

เหลืออีก ๒ งวค ๗๐๐ บาท ทางด้างเขาบอกว่าไม่เบนไร เขายกให้เพราะ ๗๐๐ บาทนีเบนกำไร 

ของเขา เขาถอนทุนคืนไค้หมคก็พอใจแลว นอกนีนนึกว่าเบนบาปเคราะห์ไป ฝด้งเขาด้งเห็นใจ 

พวกเราเลยครบ 

พูดกนไปพุกกนมาก็ยาวความ ข3าพเข้าเลยขอให้เขาเล่าเรื่องพิสดารค่งแค่เกิคเรื่องให้พ่ง 

กองสารวฅร ทร. มีคนประจำการราว ๒๐๐ คน ไค้แยกข้ยไปประจำสีคห็บด้าง 

ชลบุรีด้ง กองเรือรบด้ง คงเหลือที่ทุ่งมหาเมฆราว ๑๒๐ คน เวลาเข้ายามไค้จ่ายบนหลงมา 

ของญี่ขุ่]นให้ ๑ กระบอก กระสน ๕ นค บางคนก็ด้อยกว่า ๕ นคเพราะกระสนมีจำกด ส่วน 

นายทหารใช้บนพก กระสุนครบซองกระสุน 

ถึงเวรจะปลดปล่อยทหารในวันที่ ๓0 มิถนายน ๒๔๙๔ ดำนนจึงไปข้างลำคดแม่จุรแ] 

และรำวงมา ฅซจจะรี๋นเริงกินให้ครึกกร้นในคืนวันที่ ๒๙ ทหารทีจะปล่อยก็ส่งเกรึ่ซงแบบกิน 

หมดแลว เหลือแฅไสอนอฅฒักางเกงขาสนเท่านน 
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นายทหารมืคุณจรญ เปสินศีริ, คุณเจริญ ริ'ชฅะชาติ, คุณคุท้ย์ สุนทรสิงห์, คุณบจจ่ย 

รอคสวาสดื้, คุณผิว สุวรรณศีล(1, คุณสติ มาลย์พนธ์ และอีกหลายคน 

คุณเจริญ ริชฅะชาติ กำลำจะไปธระที่ประฅนาเฉสิมโลก รอให้เติมนารถยนตํเสียก่อน 

ก็จะไป เวลา ๑๕๓๐ ไค้รบคำสำทางโทรศ^ทํจากกองเรือรบสำให้เตรียมพรอมเลยไม่ไค้ไปธุระ 

ตองรีบมาจ่ายเครืองแบบให้ทหารที่ส่งคืนไปใหม่คนละ ๑ ชุก จ่ายอปกรณ์การรบ เช่น กองบุก, 

กองลือสาร, หนวยตงรบ, หน่วยทำลายรถถำ 

ขำพเจ่าถามถึงอาวุธที่มี คณเจริญบอกว่าอาวุธที่ใช้ปราบจลาจลคือ:- 

บืนกลมือแมตเสน ๙ จำนวน ๒๕๐ 

บนพก ๙ ๓๐๐ 

บนครก ๔๕ ๑๒ 

บนกลแมคเสน ๘ ๒๕ 

ลุกระเบิคมือ ๒๐๐ 

รถฮาล์ฟแทรกพรอมที่จะใช้การ จำนวน©๐คน มีอาวุธบนและกระสนพรอม 

คลอคจนคนขบและแบตเตอรี่ 

ช่าพเช่าถามว่าไม่ไค้ใช้เลยหรือ เขาตอบว่าเปล่าเลย เพราะไม่มีคำสงจากผ้บ้ญชาการ 

หรือรองผ้บญชาการ คุณจรญแกไม่ยอมจ่ายโคยเค็คขาค และตำแกไม่ยอมที่งกองคำย คุณเจรืญ 

แตองอย่กบคณจรญ พวกทหารเห็นนายไม่ไปต่างก็ใม่ยอมที่งกองเหมือนกน รำวงและลำต่ค้เลย 

อคค 

ขำพเช่^ถามถึงสถานที่ตงกอง คุณเจริญบอกว่าตงอย่ตรงโคนเสาวิทยุ ทุ่งมหาเมฆน่น 

แหละ กราบทหารและบำนนายทหารก๊อย่ในบริเวณนน โคนเสามีตึกหม่อแปลงไฟอย่ตึกหน่ง. 

วิทยุน็ฝรืงเช่าสำหรบการบนพลเรือน รถฝรํงแล่นโคยช่กธงหราเช่าไป จึงวงไค้โคย 

ปลอคภํย คุณเจริญแอบติครถไปคูกองสญญาณ ทร. ก๊ครํ้ง์1หนึ่ง แต่ไม่ยกพบรองผู้บญชาการ ถึๅ 

พบรองผ้บญชาการและท่านสงก๊คงไค้ใช้อาวุธบางเหมือนกน 

พอเขาเล่ามาถึงตรงน ช่าพเช่าเลยตองเขียนอะไรลงไปน่คหน่อยบ้าง สมมตว่า รองผ้ 

บญชาการท่านนึกไค้ว่ามีกองสารวํตึรอีกกองหนึ่ง ท่านจะสงการไหมหนอ ริ รถฮาลืฟแทรกพรอม 
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อย่ฅง ๑๐ คน บนครกคง ๑๒ กระบอก บน'ทำลาย-รถถง์ก็มีบริบรณ์ ทำไมท่านจึงฅองเขียน 

หนำลือไปเบิกจากบางนาค‘วยเล่า ? บินกลแมคเสน ๒๕0 กระบอก ลูกบินก็พรอม 

เบนคราวเคราะห์คีของรฐบาลทีบำเอิญรองผ้บญชาการท่านนึกไม่ออก และขาพเจำเคา 

เอาวาท่านคงไม่ทราบว่ากองสารๅครทุ่งบหาเมฆจะมีอาวุธมหากึาลเช่นน็ก็อาจเบนไค้ ล่าม่ายงน 

แหล กยบมากกว่า'น็คํวยก้นทํ้งสองผาย 

กองสารวฅรโคนลูกบินครกยิงเอากราบพำไปแถบหนึ่ง ทหารเริมกระวนกระวาย คุณ 

^รญ เปลนคิริ ''ม่ยอมจ่ายคนไปนอกสถานที คงริกษาสถานท่อย่างเหนียวแน่น ท่งน้เพราะไม่มี 

คำสำจากผ้บำกบบญชาให้บุก แกก็คำรบของแกไว้อย่างนนเอง 

บินครกทียิงกองสารวครน้สไณิษฐานว่ายิงมาจากถนนระนองล่อน สญ. แคก หริอ'จาก 

สุมพินีหลงจากกองสำ]ญาณแคกแลว ลูกบินครกนึเองท่าให้ทหารของคุณจุรญ ๑๒0 คนหนีไปราว 

๘0 คน คงเหลือจริง ๆ ราว ๔0 คนเท่านน บางลกยิงมาไม่ระเบิค ยำฅิคไฟกรินอย่ จะเบินห่ว 

กระสุนหรืออะไรคุณเจริญก๊ไม่ท่นไค้พิจารณา เห็นทหารจบขีนมาเล่นเขาเลยล่งให้ริบโยนลงไปใน 

คเลึย. 

บินหลงมำ ๒๐0 กระบอกทีจ่ายประจำฅวทหาร ปรากฎว่าเหลืออย่ไม่ก,กระบอก แพ้ 

แลวทหารกงเอาคิคมีอไปแลกขำวพองค่อไป ส่วนบินในคล่งคํงแสคงจำนวนไว้เบิองคน ไม่มีหาย 

เลยแม้แค่กระบอกเคียว. 

ขาพเจ่าถามถึงคนคาย1ในบริเวณนน คุณเจริญคอบว่าพบศพ ๓ ศพ (บินพลเรือน ๑ 

ศพ คายอยู่กลางถนนแถวหนำบานคุณผน เปรมมณี ศพนึ่พบกลางคีน. 

ศพที ๒ เบินศพทหารเรือ มีบินรชกาล คายกลางท่ง ไม่ใช่คนในกองสารวคร 

ศพที ๓ เบนศพทห^รเรือมีขีอทีเล่อ'ว่า 4 เคย,, มานอนคายที่โคนเสาว้ทย ๆ สนนิษฐาน 

ว่าถกสะเก็คลูกบินครก ไม่ใช่คนในกองสารวครเหมือนกน 

ขำพเจาขอให้เล่าเหคุการณ์หล่งจากไค้ยินวิทยๆจากครคลองเคยส่งให้ทหารเรือหยุคยิง 

พนคน1ไป. 

คุณเจริญเล่าว่าไค้เก็บอาวุธยุทธภณฑ์คีนคล่งหมค แค่กลางคืนยำโคนยิงอย่เรื่อย คุ 

คองออกจากกราบหลบนอนกไเในทุ,ง เพราะทุ่งมีเน้อที่คงรอยกว่าไร่ หอบผำห่มไปแอบหลบ 

เอาเองคามชอบใจ บางคนก็ยิงมีบินคีคมือไปบำงก็มี. 
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เชั๊าวืนท้ ๑ ก.ก. คุณอศนิย์ (อ) ยีงกมล ก็ให้คนมาบอกคุณจรูญ เปลึนุคิริให้ไป 

หาคุณพระพินิจชนคคี เพราะทะงคุณฒันิย์และกณพระพินิจลำนอย่ในซอยสวนพลูค็วยกฉฬ 

ใกล้ ๆ ก็บที่ฅํ้งกองสารวฅรทหารเริอท่งมหาเมฆน์นิเอง. 

เวลายีารุ่งคุณจรญก็ไปหาคุณพระพินิจ ฯ แล,วก็หายเงียบไปท1ง'วน ฅอณยีนคุณจรูญ 

ไค้กลบกองอกคร่งหนึ่ง แล4วก็ไปอย่หํองข์งสไเฅิบาลและฅะรางสนามกีฬา คุณจรูญนมฉายาว่า 

^ซโม่,, เพราะรปร่างยงกะนกมวยปลาญึปน พวกทหารกองอื่นๆ เกลึยคนำเพราะแกจมเก่งพิลึก 

บรรคาทหารค่างภาวนาให้คิคคุกนานๆ ขาพเจ4าค้คว่าพวกเกเรค่างหากทิเกลึยคคุณจรูญ ความ 

จริงคุณจรูญทำงานอยางถวายชีวฅ ริกราชการเหมือนริกทร่พยของคนเอง นายทุกคนชอบใจ 

เสียแค่แกมีความรู้นอยไปหน่อยเคียวเท่านึ่น ส่วนความกค่ญณและความซื่อส่ฅยีนบว่าเบนยอค 

ไม่ร่ารวยเพราะคนมืลูกฅ8ง ๘-๙ คน ในพ.ศ. ๒๕๐๓ นึ่ลกอาย ๒ ขวบก็ย์งมี ใครไค้ไว้เบน 

ลกน่อง คนนนมืลาภ แต่พวกเกๆ มว้าเกลียดแก เพราะหมอจิบตะบ”น แต่จิบเฉพาะคนทำผิค. 

เมื่อคุณจรูญไปแลว คุณเจริญ รชฅะชาติก็ด่'องอยู่กองสารวตรแทนนาย รวมท่ง์ทหาร 

ฅามทุ่งอีกราว ๔0 คน (ตอนน้เขาไมไค้พดกึงนายทหาร เขำใจว่ามีนายทหารอยู่ด่ว้ยราว ๓-๔ 

คน) 

พอตกสายในราวแปดนาฬิกาก็เห็นรถทหารบกแล่นมาทางถนนเย็นอากาศและถนนซอย 

สวนพลหมายความว่ามาโอบกองสารวฅรไว้รอบด่านไม่ยอมให้หนีได้ ได้เห็นคณชาติชาย ชุณห'จิน 

โบกหมวกเหย็งๆ อยู่ คุณเจริญ ร”ชตะ'ชาติ ก็โบกมือร"บ เพราะเคยคุ้นเคยก"'นมาแต่ก่อนคร1งํ้ 

รบมอบบึนก่น่เมื่อไม่นานน็เอง. 

เมื่อคุณชาติชายเห็นบลอฅภยแล,วก็แล่นรถเช็ามาย”งกองสารว”ฅรคํนเคียว ไค้สนทนา 

ก"'นเบนที่วางใจก่น คุณชาติชายจึงถามกึงบวรคาพลทหาร คุณเจริญก็บอกว่าหลบไปนอนกลาง 

ท่งฅามก่น่นา 

คุณชาติชายขอให้เรียกแถวให้มาประชุมพร'อมก”น คุณเจริญก็ให้คนแตรเบาแตร 

แถว ทหารตามห”วคไเนาต่างโผล่หวมาด ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาคีหรือมาร่าย บางคนก็เดินมา บา0 

คนก็ยํงไม่มา คุณเจริญจึงให้ทหารแตรเบาแตรเร่ง ทหารแตรก็เบืาเร่ง 

พวกตามฟ้ว่คํน่นาก็หอบผ่า,ห่มหมอบ ๆ มาย”งกองบํงคบการเพราะย”งไม่แน่ใจ *0๐70นว้า 
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ทหารบกทางซอยสวนพลร์งคณชาติชายที่งไว้ ณ ทีนนคงได้ยินแฅรเร่ง และเหนทหาร 

เรือหมอบ ๆ เดิน ๆ มาก็เกิดเข่าใจผิด นึกว่าจะเฅรืยมสี ทหารบกทางสวนพลูก็ปล่อยกระสุนมายำ 

ทหารเรือ แห่ผิมือการยิงคงไมส*นทด กระสุนไพล่ไปโผล่ทางถนนแถวบานหลวงบรรเจิด (พ่อ 

นางสาวอมรา อ'ศวนนท์) 

ทหารบกทางม่านหลวงบรรเจิดโดนยิง ก็นึกว่าทหารเรือเล่นไม่ซื่อ ก็ยิงไปยํง์ผู้ยิงบ้าง 

เบึนอนว่าทหารบกที่งสองผายห่างยิงกํ'นเอง 

คุณเจริญก''บคุณชาติชายห่างโดดเข่าคึกท่องแปลงไฟโคนเสาวิทย ฯ น'นเอง ไม่ปรากฏ 

ว่ากระสุนถูกใครส''กคนเคียว หรือเขาแกล*'งยิงให้ผิด ๆ ก็ไม่รู้ แค่ทำไมบ้องหลบบ้วยล่ะ ? 

คุณชาฅิชายเห็นไม่เบนการ จิงโบกหมวกให้ระงบการยิง ทหารบกทื่รบกนคงบ้าเล 

เหมือนก''น จึงหยดยิงได้ง่าย ๆ เบึนอ''นว่าฉากโศกนาฏกรรมระคนฅลกก็เบนอ''นว่าจบไปได้อย่างใจ 

เดนนิด ๆ 

เมึ๋อทหารเรือได้มาแถวเรียบรอยแบ้วประมาณ ๔0 กน คณชาติชายถามว่าทำไมเหลือ 

นอยนิ'กล่ะ คุณเจริญช้ให้ดูกราบที่พํง์ บอกว่าอย่างนคนม่'นจะอย่ไหวหรือ ม''นกบ้วฅายและทาง 

เราบ้ามยิง ม''นก็เบดหมดเท่าน,น พวกที่เหลืออย่น้ลวนแค่พวกไมได้ปล่อยกล''บบ้าน พวกนึย''งรโา 

กรมกองจึงได้ธุฅสาห์อย่ ส่วนคนทีใจเสียนํนเบดหมดแบ้ว รวมท8งพวกออกกองหนุนบ้วย นึกว่า 

ระได้ครำวงก''บลำบ้ค ก็เกิดมาดู “ลำยิง” ก''บ “รำรบ” ไปได้ 

คุณชาติชายขอดูบ''ญช้อาวุธ คุณเจริญก็บ้งทหารให้นำมาให้ค คุณชาติชายขอดอาวุธ 

คณเจริญจึงให้ทหารไขกุญแจเบดคล่งอาวุธให้คู 

พอแลเห็นอาวุธในคบ้งฌ็นํบ้บ ๆ คุณชาติชายรองออ ! เพราะไม่นึกว่าไม่ได้เอาออก 

ใช้ยิง และอย่ในสภาพเรียบรอยทุกอย่าง จำนวนมากมายพอที่จะถล่มอะไร ๆ เล่นไค้ทีเคียว. 

ผุ้ฅิดฅามคุณชาติชายบางคนแลเห็นเข็มขดบนแมฅเลนเข่าก็นำลายหก เพราะสีม''นสวย 

เหลือเกิน รคเอากระเปากระสุนท้งเอาแค่เข็มชดคาดปอออกมาจากคล''ง เข็มข''คเบ้นเก่าคงทํ้งไว้ 

ในคล'ง นี่เบนการกระทำห่อหนำห่อฅาทีเดียว ! ถาเบนทหารเรือโดนจ''บข''งดายห่ะ! 

คนรถของคุณชาติชายเกิดกำแหงลองขยบ้รถฮาล์ฟแทรคคู รถนนก็เลยหนำเดินลงค 

ไปหนึ่งคน! เขาก็มีความรู้แค่คนรถของคุณพิทกษ์ เจริญสิรี ที่หน''าพระบรมรปร''ชกาลที่ ๖ นนเอง 

คือถอยหล่งไม่เบน 
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คุณชาฅิชายก็คุคนของคนนึกหนึ่ง แลำก็คงเดินทางไปบางนา ให้ พ.ค. ไสว (กรม 

รกษาดินแคน) รบมอบอาวุธจากคุณเจริญ ริชคะชาค่ ฅ่อไป. 

คุณเจริญกบคุณไสวไค้ทำใบนำริบนำส่งค่างยืคเอาไว้คนละฉบบคามธรรมเนียมของการ 

รบมอบของหลวงทำ) ๆ ไป ค่างก็สนทนา'พาทีคืนิฉนิกนก่นเอง แค่พอจะเอาคำคุณเจริญกบทหาร 

๔๐ กนไปยงสนามกีฬา คุณไสว “คนดิฃองคณเจริญ,, เกีคเล่น'ชอบกล ขอยืมใบนำส่งจากคุณ 

เจริญไปคูแส่วกไม่ส่งคืนจนกระทงบานนึ่ 

ขาพเจำถามว่า “ถำงนบนหลวงมิสูญหมกหรือ ๆ!" 

คุณเจริญฅอบว่า “ผมไม่ทราบ และก็งงมากอี?าอนที่แกไม่ส่งเอกสารคืนมาให้นิแหละ 

ผมชกเอะใจ พอนึกถึงไค้ว่าที่กองบงคืบการมีหีบเซฟอย่ใบหนึ่ง ในเซฟใบนึ่นมีเงินสามหมี่นกว่า 

เบนเงินรางวิลในการจุบของเถื่อนไค้ และมีบนพกอีกหลายกระบอก พอมีโอกาสจึงไค้บอกกบ 

หลวงสถึฅยุทธการถึงเรื่องเซฟนึ่ ไค้ยินหลวงสถึคยุทธการพกโทรคืพทํไปยำกองสารวิค่รทหาร 

เรือทุ่งมหาเมฆให้ระมิคระวิงหีบเซฟ และเอกสารของหลวงไว้ให้คี แลำเขาจะ “ริกษาไว้ให้อี,, 

อย่างใรก็หมกโอกาสที่จะทราบ เพราะกองกฅกไปในคราวนนควย,, 

คุณเจริญเล่าค่อไปว่า เวลา ๑๗๐๐ ขณะที่ทางการจะนำคำพวกเราไปสนามกีฬา คุณ 

จรญ เปลินดิริ ก็มาถึงกองสารวครพออี แส่วเขาก็นำ'พวกเราไปล่นอีบาลก่อน แลำก็ไปปล่อย 

ไว้ที่สนามกีฬาในความควบคุม พระพินีจชนคอีขอให้คำงที่สนามกีฬานึ่แหละ เพราะเดินง,มง่าม 

กลางถนนคูจะไม่เบนที่ปลอกภัยเพราะทหารเรือเขาค่าง “ลอกคราบ,, ที่งกนิทำนน (ความจริง 

นึ่นพระพินิจ ๆ ท่านคองการ “จบ,, ก็ทำเบนปลอบฅามภาษาของคำรวจ ฯ ไปอย่างนึ่นเอง) 

คุณเจริญย่งกำแหงนึกว่าฅนไม่ถูก “วิบ,, เพราะไม่ไค้ทำผิคอะไรเลย แค่คุณพระพินิจ 

แกหาเชื่อคำพคใม1 แกฅองพิงคำให้การของบรรคาทหาร่ท่ง ๔๐ คนก่อน 

คุณเจริญบอกว่าพวกคนจะคำงไปรายงานคำยำกระทรวงกลาโหมในวนิริงขน คํงนึ่น 

เขากีวิครถให้ไปรายงานในวนที ๒ เวลา 0๘00 คำก'วามประสงค์ เมื่อรายงานแลำเขาก็เอาคำมา 

ไว้ทีสนามกีฬาอีก “หลอก’4 ให้พิงว่าอยู่บำนไม่ปลอกภัย สู้อยู่ใน 'ตะราง’ ไมไค้ 

ขำพเจาถามว่า เชำภันที่ ๒ กนข่าวทไหน คณเจริญคอบว่า “ผมก็เอาอฐที่คิกกระเปา 

อย่ซอขนมบงแจกกนกินก่นคายไปอย่างนนเอง,, นิแหละใหมล่ะ เบน “ผ้ค่องหานอกบญชี,, 

มินิซวยอย่างงแหละ ขาวหลวงก็ไม่ไค้แอม ฅํธง,ใช้เงินสวนคิว,ซอกิน 
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คุณเจริญ รชคะชาติ นึกว่าคนไม่ถูกจบอย่น่นเอง จนกระทิงครบ ๒๘ วน จึงแน่ 

ใจวาอาฅมาเขาไปกนขาวบลวงเสียนาน!สุ] พอออกมๅแสีวจุงพมกบนายพไเฅํๅรวจุฅรีสารวฅรสถานี 

ฅำรวจ ฯ ลุมพิน้ แกเล่าให้พงว่าแกย๎ายมาจากนครราชสีมาไค้๒ วนก็เกิคกบฏแมนฮฅทินขนทหาร 

เรอเขาเคยมายมถงนาจากบานแก ๒ ใบ ขอนาในคุ่มไปค้วย เวลาเขาถอยเขาก็เอาล่งนามาคืน แก 

กบทหารเรือไมมอะไรกน เพราะแกเพีงยำยมๅอย่ใหม่ ๆ 

ระหว่างถูกกำฅวอยู่'ในสนามสีห''านน คุณพระพินิจชนคดึสอนวิธีกินเหล่าในคุกให้ 

คอให้หาขวคคำๆ มาแลวเอานาคุ่นกรอกลงไป เอาฃวคส่งให้เจ๊กกาแฟ เจ๊กก็เทน่าอ่นทง 

กรอกเหลาเขามาแทน ตำรวจๆ จบขวคคเห้นยํงอ่นอย่ก็นึกว่ากาแฟรีอน ปล่อยให้ผ่าน 

[ค้โคยสะควก ขาพเจาบอกว่าไม่ฅองไปกรอกนาคุ่นให้เสียเวลา บอกตำรวจุ ๆ ให้เอาเหล่ามาขาย 

มนก็สนเรือง เขาไม่เชือว่าจะเบนไปไค้ ขาพเจาบอกว่าเบนแล่วิจริง ๆ และโจ่งครึ่มย็งกว่าน\เอิก 

เรืองมนเบนคงน คือคุณสิงห์ บุรณสิงห์ (เพือนคณพจน์ อินทรทฅ น่องชายคุณ 

พระพินิจชนคคี) นนเบนคนชอบพอคบคุณพระพินิจ ฯ มาก่อน คณพระยํงปรารภว่า “นิล่า 

อายพจนอยู่ คงคองมาติคคะรางกบเขาควยเบนแน่ มนก็คงจริงแน่ ๆ เหมือนกน. 

วนหนึ่งคุณสิงห์เกิคเปรียวปาก บอกกบคุณพระว่าอยากกินเหล่า คุณพระก็นกเลงแท้ 

หอบแม่โขงมาให้ ๒ ขวค คงแค่วนนนเบนคนมาใน “คะรางสนามกีฬา,, อินเหล่ากันไค้ฟรี 

โคยถือว่าประธานกรรมการใตํสวนคคิกบฏอนุญาคให้กินเหล่าไค้จนถึงกับหอบเอามาให้กินเอง 

ระหว่าง ๒๘ วนของพวกกองสารกัครนน คูทางสนามกีฬาไมใคร่จะเข2มงวคเช่นผ้ 

คเองหาคนอื่น ๆ คุณพระพินิจ ฯ บอกว่าอยากคูเขาเล่นกีฬากันในสนามก็ให้ขออนุญาคจากนายเวร 

เขาไปคุไค้ นายเวรก็ใจคี อนุญาค'ไห้ไป คไค้-จริง ๆ แค่ขอให้ไปเบนหมวคหม่เวลากลบก็อย่า 

ฯ!-!-™1 ๒,I■"1’^,!!* 1 เถลกแลวกน ปรากฏวาพวกเราเมหนคะรางกนเลย 

พระพินิจชนคคืของคุณเจริญ รฅคะชาติ กบพระพินิจชนคติของช่าพเจาเบนคนละทน 

ของคุณเจริญนนเบนพระ ส่วน,ของขำพเจ่านนเบนย,กษ์ แกเล่นจะเอาช่าพเจิาใส่คะรางทง ๆ ท้ 

ขาพเจ่าพูคความจริง ๑0๐/^ 

ราว พ.ศ. ๒๔๙๗ พี่สาวเรือโท คลองกัน ปวนะฤทธี เกิคแค่งงานท้บานคุณพระ 

พินิจชนคติ ขำพเจ่าไค้รบบครเชิญก็บอกบคเ'ขา1ใป'ว่า ไม่มืรถยนดํ ไม่สะควกแก่การไปรคน่า 

เขากลบไมพงเสียงข็าพเจ่า บอกว่าเขาจะกัครถมารบขำพเจ่าถึงบาน เกีคระยำ'ขนละ'ชี จะบิคพรีว 
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ฅอ เปอีก เค็กมนก็อฅส่าห์อีอนวอนและมีแก่ไจุกึรทธๅกลาแข็งเบนพิเศษ ผลสคทายฅองรบปาก 

กบเขาว่าจะไปให้ 

บ่ายวนนนขำพเจำไปเบนแขกคนแรก ๆ ของบรรคาแขก คุณพินิจ ๆ แกเห็นหนวค 

ขาพเจา แกคงนึกว่าท่านเจาคณอะไรส่กคนหนึ่ง แกจำขำพเจำไม่ได้เลย แกอุฅส่าหชวนให้ 

ฃาพเจาไปชมเรือนกส่วยไม้ของแก อธิบายขรมไปว่าอพ้ยนิเบนลกผสมอพ้ยนึนกบ่อายนน ขาพเจา 

ไม่มีความรู้เลยในเรืองกส่วยไม้ ไค้แค่พะย'กพะเยิคไปฅามเรือง แกจะรู้หรือไม่หนอว่า ขณะนน 

ขำ'พเจา'นึกถึงทีท่าการ'ไน'หองสถานีค่ารวจ ๆ พลบพลาไชยฅอนคคบหรืการิคค์ของแกถึง ๓ มวน 

และไปเห็นแกคอน'พวก,ขำพเจ่า'วงเบอเร่อ แส่วคุณบนมาบอกว่า “คุณจะให้การอย่าง1รก็ไค้ 

ค่อไปนึ่ ” 

ละครของโลก ! ใครเบ่นฅํวกบฏก็เค่นึไป ใครเบนฅวพระก็รำไป ใครเบนฅวโกงก็ 

ซุกซอนไป ใครเบ่นค่ารวจ ฯ ก็จบไป ขนชื่อว่าตำรวจ ๆ แลวนอยคนนึกที่จะไม่จบคน ! 

เรื่องน้ฅำนางไม่มี ! 

กองสารวฅรทหารเรือทุ่งมหาเมฆฅกอยู่ในยึคครองของทหารบกโคยสนเชิง และบคนึ่ 

จะเปลี่ยนมือไปให้ใครคอใครอีกขำพเจำก็ไม่ทราบ 

ขำพเจำถามคุณเจริญถึงเรืองศพ เขาฅอบว่าเจ๊กปองแบ่ง (หมายถึงเทศบาล ) คงมา 

เก็บเอาไปย'งก่คคอน เบนศพไม่มีญาติไป. 

เมื่อครืงกบฏก่งหลวง ขำพเจำจำไค้ว่าศพทหารเรือเช่นคุณลุก? ซุนงามไค้ฌาปนกิจศพ 

ณ ก่คบางขวาง กบฏสองครืงนึ่เหคุการณ์เหมือนกนเบเยบ คือทหารเรือยิงกบทหารรืฐบาล แค่ 

คระงกบฏก่งหลวงถือว่าเจาก่นไป เพราะผายรฐบาลทำท่าจะแพ้ จึงขอเจรจาหย่าศึก ทหารเรือก็ 

เกิคใจคียอมหย่าให้ง่าย ๆ คราวกบฏแมนฮฅฅนศพทหารเรือจึงไปอย่วคคอน เพราะถือว่าเบนกบฏ 

เฅคขาค ! 

เรืองราวของกบฏวงหลวงขำพเจำเข็ยนไม่ออก เพราะ'วน'น1นปงเอิญไปงานศพมารคา 

คณยงยุทธ อาชวาคม ทีมีนบุรี กลบมาเห็นเขาเลิกยิงกนแส่ว ผ้ใคอยู่ในสมรภมิลองเขียนให้ 

เค้กชนหส่งอ่านบ่างก็คืคว่าคงคืไม่ใช่นอย. 

โรงพยาบาลทหารเรอ ปากคลองมอญ 

ชินวาคม ๐๓ 

๑. เขาใจว่า “ปอเด็กตง” จะถูกตองมากกว่า (ผู้คน) 



นิทานชาวไร่ 
(ตอนทิ ๗ด) 

คนเดินแคมบิลเลียดของราชนาวีสโมสรมาเล่าให้พงถึงการเสียหายที่ราชนาวิกสภา ไน 

วนท ชิ-๗ กรกฎาคม ๒:!ะ๙๔ ข่าพเจ่าถามเขาว่าฟลอร์เคนรำหายหรือเปล่า เขาบอกว่าเปล่า 

เจาพนกระคานนหน''กไม่ใช่เล่น ล่ายกเอาไปได้ก็นบว่าสามารถมากทีเคียว เพราะคองใช้คน ๔ คน 

ยก และตองใช้รถบรรทุกถึง ๔ คนจึงจะหมด ขาหเจ่าเคยเช่าไปให้กองทหารที่ข่างวํงืสวนกหลาบ 

หนหนง จึงทราบความมโหฬารของมนว่าทนกปานใด 

เขาเล่าว่าวนที ชิ ก.ค. เวลาประมาณ ©00๐ กองพนทหารช่างที่ ๕ (ราชบุรี) ได้ 

เขายึดกรมเสนาธิการทหารเรือ แต่เสยงผู้อึนเล่าว่าคูเหมือนจะมีพวกรถรบของคำรวจุ ๆ ผสมมา 

ควย มคนเหน 4 ซอม” น''กเรยนเตรียมนายเรือคนหนึ่งในฐานะทีไม่แจงให้รัว'าบ่ๅนของนาย 

ทหารเรออยู่ทีไหนบาง (ใครจะเบินคนซอมนนผู้เล่าไม่ทราบชัดเพราะไม่รัจํก ถึงบอกข่าพเจ่าก็ 

ไม่เชียน) 

ผู้เล่าไม'กล่าโผล่ออกจากบาน เพราะเช่าวนน1นเองยิงไค้ยินเสียงยิงกนที่สะพานปฐมบรม 

ราชานุสรณ์ ครนเสียงบินทางสะพานพุทธยอดพ้าซา แล่'วจึงแอบไปดทางชัดแจงก็เห็นทหารช่างดิง 

กล่าวแล่ว แต่ก็ฅองทดห้วกลบใหม่ เพราะทหารบกที่ยึดกองเรือรบไค้คอยยิงอีก แต่เขายิงไปทาง 

สะพานธรรมสาร (คือสะพานข่างกรมพสดุทหารเรือ) เบินส่วนมาก เขาเห็นกบดาว่าเวลาประมาณ 

ชิ๓๐๐ หมาฅวหนึ่งที่เดินบนสะพานธรรมสารนึ่ย''งถูกยิงเอาคะโพก รองเอง ๆ ให้ล่นไป 

บนสะพานนคอนเช่าใครจะผ่านค*'องวีงจึ๋ ทหารบกจองยิงรถจั๊ปที่ขามสะพาน ภายหล่ง 

ไม่ใช่ยิงแต่รถ เห็นอะไรเบินเบาเคลื่อนที่เบินยิงคะ จึงไปโคนหมาด'งกล่าวแลว ส่วนคนไม่ปรากฏ 

ว่าถูกกระสุน 

คุณประคิยฅ ยุทธศาสตร์โกศล โหม่เหม่มาจากไหนไม่ทราบ มีอินทรธนอย่ช่างเคียว 

เดินท'อกแท่กเช่ามาทางวดนาคกลาง (ชัดที่ลูกระเบิดลงจนคุณจำเริญ ขนธหิร่ญ คายน1นชื่อชัด 

พระยาทำ บางท้ช่าพเข่าจะเขียนชื่อชัดผิดไปในตอนแรก ๆ) คุณประดิยฅไค้ชวนผู้เล่าให้ไปบ่ๅน 

ญาติคนทีบ่านขมน 
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ขณะผ่านประฅหลํงก'รมแพทย์'ทหารเรือเห็นประตเป็คอย่ จึงชวนกินเค้นเกะกะเขามาคู 

เวลานไมมีคนอยู่สกคนเคียว (เวนแค่กรมแพทยทหารเรือคงทำงานฅามปรกฅิ) ทางประคูหนำ 

ราชนาวิกสภาก็เรียบรอย หองบิลเลียคก็เรียบรอย เรือศรีอยุธยากะเท่เร เรือคำรณสนธจมไปแลว 

บรรคาเรือค่าง ๆ ลอยอีเหละเขะฃะเชือกผกเรือ'ขาตก็มี เรือรืวก็มี เห็นแค่กระสอบทรายวางไว้เบน 

บิอม ส่วนคนไม่ปรากฎเลย เขาคเสร็จแลวเขาก็ออกประฅหส่งกรมแพทย์ทหารเรือไป 

ขาพเจึาสงสํยว่าคนทางกรมแพทย์ไม่มีออกมาวี่แววบางเลยหรือ จึงไค้เรียกคูณเหม 

ยิสวสค มาถามคู แกบอกว่าบินครกยิงมาในวินที' ๓๐ มี.ย. หลายนํค มาฅกที่พืนคินระหว่าง 

ราชนาวิกสภากบคีก ๓ (คีกคนบิวยหมายเลข ๓) ระเบิคเอาหลงกาตึก ๓ เป้งไป บางลูกกฅกใน 

บริเวณกรมอู่ ทร. ฅรงหญ็าระหว่างอ่กบกองสารวิฅรช่าง (พ.ศ. ๒๕๐๓) ลูกนํไม่ทำอนตรายอะไร 

มากนก มีอีกหลายลกตกที่เรือคำรณสินธุจนจมไปเลย เคราะห์คีที่ไม่โคนแพ็นทนที่กนนำปากอู่ 

ถาอายน๊รํวเรือในอ่คงลอยเท่งเค่งกนสมใจผ้ยิงแน่ ทำลายอย่างนืเขาเรียกว่าทำลายกนให้เหลือแค่ 

กางเกงใน 

คีกฅวกรมแพทย์ก็โคนกระสนที่ทองพยาธิ กระจกส่องหนำในคีก ๑ ก็โคนกระสนแฅก 

หลงคาตึก ๒ พรุนไปหลายรู แค่เคราะห์คีทีมีตวอาการ'ราชนาวิกสภาก็Vเอยู่ มิฉะน1นกรมแพทย์ก็ 

กรมแพทย์เถอะ 

ช่องทางเคินระหว่างกรมแพทย์กบมณฑลทหารเรือที่ ๑ คนเค้นไม่ไค้ เพราะมีกระสน 

บินกลพ่นทุกครื่งที่มีเบิาเคลื่อนที พวกกรมแพทย์ที่บิานอยู่แถวบำนขมนหรือสวนอนํนฅ์ คนที่ 

อยากกลบบานไปกินขาวในวินที, ๓๐ ก็ตองค่อย ๆ เค้นเลียบประตูกรมพ่สคู ทร. ไป เพราะตรงโรงรถ 

ของกรมแพทย์มีที่กำบงยื่นออกมาให้พนวิก็กระสุน'นิค'หน่อย พอ'จะออกประต'หลังก็คองวี่งปริค 

ทีเคียว ทางคลองมอญก็มีกระสุนหวือ ๆ ไม่ว่างเวน เรียกไค้ว่าขวาและซำยของกรมแพทย์น1นมี 

กระสนเพ่นพ่านไม่ขาคระยะตงแค่กลางวนวนที ๓๐ มิ.ย. จนถึงบ่ายวนที ๑ ก.ค. พวกบานไกลก็ 

ท่องนอนกรมกนทุกคน บิญหาเรื่องอาหารเกิคขนทนที 1 คนบ่1วยก็แยะ เจาหนำที่ก็แยะ เกิค 

อคขาวกไเละ 

บ่งเอิญหลวงสวิสคื้วรฤทธ เจ1ากรมพสคูทหารเรือมาบิวย แค่จะมาเมื่อใคก็ไม่ทราบ 

คงมาตอนกลางคืน เมื่อท่านทราบว่าหมคท่าในเรื่องอาหาร หลวงสวิสควรฤทธ จึงสงให้ 
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ขนเสบยงกรงมขาวฅงและเนอกระ!เองในคลงฟ้สคุมาเสยงกนกืนฅๅย'!!]ไค้ เวลาจะไปเอาเสบียงกรง 

กฅองเอาบนไคมาพาคขามกำแพงกรมแพทยครงโรงครํวไปยงกรมพ0สค แล่วค่อย ๆ ลำเลียงมาที 

ละกระสอบทางบVIคนนเอง เกิคมาเล่นละครคอนลำเลียงเสบียงกรงกนพ*กหนี่ง จึงหายอคไปไค้. 

ทหารบกไม่ได้เขากรมอู่ทหารเรืออง ๓ วน คงได้เขาในราวว0นที ๔ และรกษา 

การณอยู่จนถึงวินท ๗ ฅรงนไม่มีคนยืนยน อาจจะรกษาเฉพาะประฅค่านกรมแพทย์อย่าง 

เคยวกเบน 1ค ส่วนประตูกรมอู่กงบคคาย จึงไม่ปรากฏว่าหองค่าง ๆ ของกรมอ่ ทร. ถก 

งคเลย หายแฅรถจึปคนเคียว ซึ่งคุณฉๅค แสงชโฅ ไปฅามคืนมาไค้ 

ทหารเรือมายึคครองประตูหลงกรมแพทย์ ทร. เมื่อไรไม'ทราบ ขำพเจำเดาว่าเบนวิ'นที 

๔ แค่จะเบนวํนไหนตูจะไม่ลำคํญเสียแลว 

พอทางการเบิคให้เขาทำงานได้คามปรกค้ ราชนาวิกสภาถึมีคนมาทำงานกนเค็ม'ที่,ใน 

วนที ๗ เพราะเจาพนกงานของราชนาวิกสภาไม่โคยจุบเลย ส่วนพวกมณฑลทหารเรือที ๑ นี่นคน 

มาทำงานนอย เพราะถูกจบไปไค่สวนแทบหมค 

ราชนาวิกสภาโคนคนทกห์อง ขำวของทีเหลืออย่คือโฅ็ะบีลเลียค กระคานฟลอร์เคนรำ 

เพราะหน์กเอาไปไม่ไค้ บิลล์ทีนายทหารเซ็นไว้ก็ไม่หาย หนังสือในหองสมุคหายบ่างแค่ไม่มาก 

ทีหายมากทีสุคคือหองภณฑุปกรณ์ และเกาอเหล็กพ0!)หมคเกลียงเลย คนเอาไปคองไปลบคราราช 

นาวิกสภาล่นย่าแยไปทีเคียว 

หองภณฑปกรณ์นนพนทีขายของ ก็เท่ากบหางเราคี ๆ นี่เอง มึทีงของฝากขายควย 

เช่นกระเบิาเค้นทาง นาฬิกาขอมือ นาฬิกาคง วิทยุ ๆ ปากกาหมึกซึม ค้นสอ จกรเย็บผา 

อินทรธน อุณาโลม แปลงลีพน ยาลีพ้น สบู่ค่าง ๆ หนังสือ ฯลฯ ราคาก็หลายหมื่นบาทอย่ 

ลีงของในหองภ้ณฑุปกรณ์นี่ถูกกวาคเกลียง เขำใจว่าโจรมลายขนเอาไป มีคนเห็นขน 

จกรเย็บผาไปทางนครปฐมก็มี ล่าจะลำเลียงไปให้ถึงมลายู 

ภายในอาคารราชนาวิกสภานี่นเอง มีคลงเก่าอยู่นัองหนี่ง เจำ1หน้า'ที'ได้ค้น,ใน'หอิงนี่นี่ 

พบกระเบิาหนังใบโฅ ๆ (ขนาคยกเคีมแอ้) เขา ๕ กระเอ้เา กระเบิาเหล่านี่ฅามร็านเขาเอามาฝากขาย 

คนมาซกหลบมมอย่นี่ไค้. 
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พอฌคคูทุกกระเปาปรากฏว่าพบเสอผา วิทย ฯ สบ่ ฯลฯ ยำไว้แน่นทง๕ กระเปา โจร 

มลายูยงเอา'ช่อ'นไว้ ไม่มเวลาแอบเอาขนรถ ถำให้ทหารบกยืคครองนานไปอีกหน่อยกระริปา ๕ ใบ 

นโจรมลายคงคอคมาเอาของมำ,ไปก็ไท้. 

เดินไปท้สนามเทนนิส (แค่ก่อนมีสนามทางคานใท้ของอาคารราชนาวิกสภา) พบยาง 

นอก,รถยนต์’ใหม่ ๆ อีก ๓๐ เสนวางทบก่นสูงเลยศีรษะผู้เล่าเสียอีก ราคาคงหลายบาทแน่. 

ขาพเจำเคยกล่าวไว้แค่เดิมว่ากรมพำคุทหารเรือไม่ถกงำ เห็นทีจะไม่จริงเสียแลว 

เพราะยางรถยนต์'ใหม่ ๆ คงไม่มีคนอื่นมาทีงเล่นแน่ ฅองขนออกจากคลํงพสคุแน่นอน จะเบน 

คลงของกรมพำคุ ทร. หรือคล่งของมณฑล ทร. แผนกขนส่งก็ไท้ แคใครล่ะเบนคนขนของออก 

มากองไว้? ยงหาคำคอบไม่ไท้อีกน่ะแหละหนอย! เฅรืยมลงเรือจำงสบายใจแฮ โจรมลายูเหล่าน็ 

ท่าจะมีคาถาหายคำไท้ ยามจึงมองไม่เห็นเอาเสียเลย. 

เมื่อสำรวจแลวราชนาวิกสภาก็หนำมึค มิหนำซาเจำของขวคโซคา ขวคนำหวานเขายง 

ทวงขวคเปล่าของเขาคืนอีก ขวคเหล่านํขายให็แก่มรรคาเรือค่าง ๆ ทีกำลงจะเลึยงล่งพวกออก 

กองหนุนขวคเลยดึคอยู่คามเรือรบ ไปคามทวงคืนมาไม่ไท้เท่าไหร่ นอกนํน่สูญ ราชนาวิกสภา 

ฅำโผใหญ่คำงรบใช้หนีค่าขวคเปล่าอีกหลายหมื่นบาท สบายใจไปแฮ. 

คุณเจริญ รชคะชาติ ไดิเล่าให้พงถึงบาครแกำเจียระไน เชิงเทียนแกวเจียระไน แจกน 

แกวเจียระไนทีหายในสโมสรมณฑล ทร. ๑ นํนยงไม่หมคเนีอความ พ่อคนเดินแคมบอกว่าสโมสร 

แห่งน้ก็มีขาวของน์อง ๆ ภณฑุปกรณ์ของราชนาวิกสภาเหมือนก่น และก็หายเกลยงฅ้เหมือนก่น 

ขาพเจำเลยบอกว่าถามีเวลาอีกนาน ๆ ตู้ก็คงหายควย บางทีเรือจอคหนำกระทรวงคงหายหมค แค่ 

ก็ไท้ข่าวว่าเรือกลไฟ (ทีเขาเรียกก่นว่าเรือเบอร์) หายไปหลายลำ กองท่พบกย'งวานให้กรมอ่ ทร. 

ไปช่วยซ่อมให้ก็มี ชิ! ชิ! ใช้ไม่เบนยงแค่นจะซอมาใช้ควย คนซ่อมนึกในใจว่า “แค่เอะ! อีๅยนี 

ม่นของอวนี่หว่า,, “เออ! ของลอน่ะซี อวขอยืมใช้ เมื่อไหร่ใช้ไม่ไดิแลำจะคืนให้,, เราเบนผาย 

แพ้มนก็คองขอรบ-ขอริบไปเท่านํน่เอ^. 

จ.อ. หิริ,ญ ศาสฅร์ปรีชา (เวลานึเบนเรือโท) ไท้เล่าว่า นย. ๔ มีทีคงริบอย่ ๖ จุค 

คือ สะพานพทธยอคพ้า ๑. คิริราช ๑. สถานีรถไฟบางกอกนำย ๑. ท่าพระ ๑. บอมวิช่ยประสีทธ 

๑. หนำกระทรวง ๑. 
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ละพานพุทธเยอคพา มี คุณฉลวย เสือประสงก, คุณพ้ก ใยไพโรจน์, คุณวลลภ, 

ศิริราช มี คุณสมจิฅฅ์ ธมมะริคคืค 

สถานรถไฟบางกอกนอย เขาใจว่าเบ่นคุณประภสร ยืงยืน 

ท่าพระ มี คุณพิช่ย V 

บอมวิชยประสิทธ์ มีคุณมนส กลาหาญ 

หนากระทรวง เขาใจว่าเบนคณมณฑล สงชก0ล 

ส่วนคุณฟ้า ทรงขำ กบคุณเสนาะ สมีคะเกษคริน ประจำที่ไหนไม่ทราบ แต่คุณ 

วฑูร มาสยวงศ น่น่ ขำพเจำเทนเกินหำงอกแงกไปทึบำนคุณสกล ช่างประคบ เพื่อไปหา 

คุณกนก นพคณ. 

ขาพเจ่าถามถึงคนคาย คุณหิริญบอกว่าเช่าวำเที่ ๑ ก.ค. เวลารถถํงริฐบาลบก'นนไกิยิง 

บนกลกราคบนสะพานพุทธยอคพๅ ทหารฅองโคคลงขางล่าง (ไม่ใช่ลงนา แต่ลงมาย,งพื่นกิน'ไค้ 

สะพาน) มิฉะน์นคงคายหลายคน 

ณ ทีฅงกองบงคบการใด้สะพานน์น มีกระสนบนครกหล่น ทำให้ทหารคายไป ๖ คน 

ส่วนทึบ่อมวิชยประสิทธก็โคนลกบ่นครกคายไป ๓ คน 

ขำพเจ่ายงสืบไม่ออกว่าศพที่มิไค้เอาไปผงว,คคอนนนทหารเรือเอาไปผงที่ไหนคพลอยน์ๅ 

ไปฅิคถนนทกและปากลคนนแว่าๆ วาปลงศพแลวในขณะเกบไค้ใหม่ ๆ สวนศพคุณจำเริญ ขนธ 

หิรญ กบทหารบางกนเพื่งปลงศพที่วกพระยาทำ (ร) เมื่อสองสามบน์เอง คุณแฉลม ขันธหิริญ 

คูเหมือนแกบอก',หมีอ นกน แต่ ขัไพเห้]อณู่สืยศี่ ใร่ไม่ไค้มาเผาล่งแต่ใจมาเผาศพแทนผ้คายเปล่า ๆ 

เหล่าน้ ขอภาวนาให้พวกน์ไค้เบนทหารเรืออีกทุกชาคิ ๆ เถึคพ่อคุณ 

นย. ๕ ที่ยนทางคำนท่าช่างขังหลวงกบกองเรือรบยงหาคนเล่าไม่ไค้ จึงเขียนไม่ถก 

ถำมีคนเล่าบางท้จะเขียนในโอกาสหล่ง ผบ. กองพนนาวิกโยธน ๕ คือ คุณส่น มาศยากล (ไม่ใช่ 

คุณเชียร กรสูฅ) มีคนคายแน่ ๆ 0 คนคือเรือโท เปลอง สงวนดึ. 

คุณหิรญเล่าถึงการส่งมอบอาวุธว่า ทาง นย. ๔ ไค้รวบรวมอาวุธในคล่งท1งหมค พขัอม 

ที่งกระสุน คือ บนกลเบาแมคเสน ๘ 

บนกลหนก ๘ 



@๕๒ 

บืนครก ๖0 

บนบา'ซกำ ๒,๕ 

, บนไร้แรงสะท่อน ๕๗ 

บีนเล็กยาว 

ส่วนจำนวนจำใม่ได้ จำได้1,เฅ่ว่าบรรทกไปเค็ม ๒ คนรถกะบะ เอาไปทวดโพธเรียง 

และ นย. ๕ ก็รวบรวมมาเช่นเคียวกน ส่วน สอ. นไเส่งเมื่อไรไม่ทราบ มีบน ๒๐ หลายกระบอก 

และบนต่อสู้อากาศยานแบบญี่ธ่เนขนาค ๔ น็ว ^๒ กระบอก มีฅ้คำนวณ,พรอม. 

เมื่อทหารบกเห็นพรไมกไคีแลวก็เคลื่อนกระบวนจากวVเพธเรียงฅรงไปพลไพลาไชย 

ทางพลไพลาไชยบอกให้ไปยํงสวนพุดดาล มีนายทหารเรือที่พลไพลาไชยฅิครถไปควยหลายคน 

(เพราะนึกว่าส่งอาวธแลวทางการคงปล่อยคัวกลํบบานไค้) 

เมื่อทหารบกทางสวนพคฅาลฅรวจรไอาวุธเรียบรอยแล่ว เขาก็นำพวกทหารเรือไปขง 

ไว้ที่คุกบางซื่อทุกคน ค่อม'พึงยำยมาอย่สนามกีฬา1ในภายหล่ง แค่จะคิดอยู่กี่วไแกไม่ได้บอก. 

ภายหล่ง,ทหารบก,ไค้คืนบนค่อส้อากาศยานแบบญี่มุ่เนและตู้คำนวณมา1ให้กรมอู่ทหารเรือ 

ปรากฏว่าเหลือแค่กระบอกบืน ทุกส่วนที่เบนทองเหลืองเช่นบายบอกระยะยิงก็คี บายมุมหนมุม 

กระคกก็คี ปุมคนหมุนมุมบนก็คี มอเฅอร์ลงส่ญญาณก็คี หายไปหมค ตู้คำนวณก็เหลือแด่กู้ 

ฅบไฅไส้พงหายไปหมคกลายเบนเศษเหล็กไป. 

ทางกองทไเรือเรียกช่างญี่ม่เนมาสำรวจเพื่อซ่อม เขาล่นหัวคีก ๆ บอกว่า ถำซ่อม'ใหญ่ 

กบซื่อใหม่ราคาก็พอ ๆ กน คำนไเทางทหารเรือฅองเก็บเอาใว้เบนเศษเหล็ก กระบอกบนไค้ส่ง 

ไปยำบางนาบำงเพื่อเก็บไว้เบนอนุสรณ์ บางกระนอกส่งไปเก็บไว้ที่ “สวนบน” สฅหีบ 

บน ๑๒ กระบอกนคิคเบนเงินก็จำนวนลานบาทเหมือนกน ชกสงสโ]อย่ครามครืนว่า 

ทำไมจึงปล่อยให้พวกพลทหารแอบแกะทองเหลืองใปแลกซ่าวพองเสียหมคล่ะ? เก็บเอาไว้ใช้ราช 

การอย่างรถสาล์ฟแทรดก็มีประโยชน์แก่ชาดดกว่าเบึนกอง 

ต่อไปน้จะกล่าวถึงการคืนลูกเลื่อนบนเรือ เพราะบนเรือทุกกระบอกทางกลาโหมให้นาย 

ทหารบกมาเก็บเอาลูกเลอนไปหมค 

ในหลวงเสคีจกลบพระนครโคยเรือพระที่นั่งมิโอเนึยของบริษทอีสท้เอเชียฅิค มีเรือ 

รบคังกฤษมาส่งท้ชายแคน 

* 



๑๕๓ 

ทางกรงเทพ ๆ คองจุคเรือพระท้น,งทรง พระที่นงรอง เรือคามเสคจเบนกระบวนออก 

ไปรบ มเรอแมกลองเม่นเรือพระท้นห้ทวง เรือสราษฎร์เบนเรือพระท้น0งรอง เรือจนทบุรี เรือ: 

พ.ซ. ๒ ลา เรอ ค. เคา และเรือ แอล. ซ. ที. อีก ๑ ลำเบนเรือขนสมภาระ 

เรอสุราษฎรผกทุ่นอยู่ท่า'ชางวงหนำ และไปขอรบลกเลื่อนบินเรือจุๅก สพ.ทบ. มาไค้ 

เรยบรอยแลว เมอทางเรือได้รบลูกเลือนแลว ทหารบกกมาคะงกองระว่งเหคุท้ท่ๅชห้งวํงหลวงทีนที 

ทางเรอสุ,ราษฎรกํใม่หยอก เห็นทหารบกมาค่งกองคงบนกลเช่น'นงน่ ทาง,รือลืลอง 

เลงบนเรอลอเลยนมาทๅงหนวยทหารบก ผู้เล่าใค้เล่าว่าทีท่านาของเรือแมกลองและเรือจํนทบรีก็ม็ 

ทหารบกมาฅืงกองระวงเหคุเช่นทีท่าข8างวืงหน8าเหมอนกํน 

ผูเลามืหน่าทเบนรองคนกลเรือสุราษฎร์ ไค้มาถึงท่าน่าท่าชางวงหนำ เวลาคาจุะ 

ลงไปทเรือ ทหารบกไมยอมให้ลง นายทหารเรือชแจุงว่า จะคองลงไปคคไฟ เพราะพรุ่ง- 

นเรอจะออก นายร๎อียเอกก็ไม่ยอมอยู่น,นเอง นายทหารเรือขอให้เขียนหนํงลือรบรองมา ว่า 

หามมิให้เขาลง เขาจะได้นำไปเสนอผู้ม่งกบบ้ญชาให้ทราบ นายรอยเอกนนเห็นว่า อีายน่ 

จะเอาจรง จงยอมใหลงเรอสุราษฎรไป [ด้ แค่อย่างไรกคาม อีฅารือยเอกคนน่นไล่พวกว่าท้จุะมา) 

ลงเรือ1ห้กลบม่านไปก่อนหนาน,นแลํวหลายคนเหมือนกน 

ผู้เลาสงสย'ว่าพอเรือได้'รบลูกเลือนมานิคเทียวทำไมคองม'ๅคุมเชิงอีวยเล่า จุ ลกบนก็เบิก 

มาเพียงนิคหน่อย ประหลาคแท้ บทจะระแวงละก็ระแวงเสียยกใหญ่ 

เรือ พี.ซี ๒ ลำพรอมควยเรือแม่กลอง ได้ออกไปรบเสด้จุถึงคาก,ใบ เรือสราษฎร์อีบ 

เรือจนทบุรืให้ออกไปรบเพียงเกาะไผ่ เพราะเรือสุราษฎร์โคนเรือจุนทบรีชนเอาหวเบํอไปเสียก่อน 

จึงมิไค้ไปฅากใบควย และตองคอยหลบมิให้ในหลวงทยึตพร;:เนตรเห็นแผลที่หิว117'ฎ 

ทีตากใบเรอรบองกฤษส่งเรือพระที่นีง้ให้แก่ทหารเรือไทยแล่ว์ เรืออ'งกฤษ ๒ ลำ 

ก็กลบสิงคโปร์ วิทยุ ฯ ประกาศว่ารฐบาลไค้ทำ “รฐประหารเงยน” กระบวนเรือไทยก็คงแล่น 

ตามเสด็จ เรือมิโอเนียมาย่งสินคอน 

พอถึงสนคอนเรือ ต. เต่าก็เข่าเทียบบ่นไค รบเสด็จในหลวงกบข่าราชบริพา7 

ประมาณ 80 คนมาส่งย'งเรือแม่กลองที่เบนเรือพระที่นง์ทรง ส่วนเรือพระที่นํงรองหิวแบะไบ่แล่ก่ 

ตองกอยอย่ลิบโลก 



รฐประหารเงียบนี่เอง รองฅนภลคนนไเจึงนึกขนมาไค้ว่าทำไมทหารบกจึงตองมารกษา 

การณท้ทำชางวงหนา คอยระวำเรือสราษฎร์ที่ใด้รบลกเลื่อนบนไปใหม่ ๆ พวกรฐประหารคงกลว 

วา'จะปกบิคค'วามลบ'ไม่อย่ เลยค่โองเอามาคมเชิงไว้เสียก่อน 

อย่างไรก็ค เรือสราษฎร์ทํออกไปเบนเรือพระท้นงรองคราวนี่ก็ปรากฏว่าในวนท ๏ ก.ค. 

๙๔ ถกยงแนวนาเสียพรุน แค่กระสุนเจาะไม่เขามากรนึก คงเขาแค่บางรประมาณ ๕ รู บาง 

กลุ่มเบนรอยบ้กมี รูเหล่านี่นากระฉอกเข่าไค้บางเหมือนกน ผ้ยิงคองการจะยิงให้เรือจม เพราะ 

ทะเลนคว่ารถถงทหารบกเสียแย่ไป. ทางเรือค่องเอาลกประสีกมาอุคไว้ และปะแผ่นเหล็กเอาทีหลง 

เคราะห์ดืที่ไม่จมสมความฅํ้งใจของผ้ยิง มิฉะนน “ชาง” ในเรือก็คงไม่บินไปก่นหญำบนบาน 

นายพ้นโทท้ทำชำงวํงหลวงคอก ชื่อนายพ้นโทคนนี่นลองไปถามรานอิฐห์กค เจึกคงบอกถูก 

ข่าพเจาว่าสิบกว่าบแลวชาวบานแถวนี่นก็กงสีมชื่อไค้ยาก ไม่เชื่อก็ลองคุกไค้ ผู้ฅำแลวคอยหลบ ๆ 

แก,หน่อยก็แล5วิกัน 
๙ I 

หลวงพลสินธวาณํฅิก็ไค้เบนผู้บญชาการทหารเรือต่อจากหลวงสินธุสงครามชํย ผู้ 

น่ญชาการคนใหม่เรียกประชุมนายทหารที่ราชนาวิกสภา บอกว่าของเก่าที่สูญเสียไปก็อย่าไปนึกถึง 

มน ทำนจะพยายามหาให้ใหม่ ขอให้นายทหารช่วยกนฅงหน่ารบราชการโคยเด้มสคิกำล่งต่อไป 

หลวงพลสินธฯ ไค้พยายามทวง กองส,ญญาณ กองใโน สวนอนํนต์กบทํงมหาเมฆ 

คนจากกลาโหม กลาโหมไม่ยอมให้ ครนทหารเรือทวงหน่กเข่าก็๓ครำคาญ 

มีนายทหารบกมาชวนให้หลวงพลสินธ ฯ ทำรฐประหารบาง หลวงพลสินธ ๆ บอกว่า 

“การเมืองไม่เสีย'ว” ผู้ชวนเลยเจื่อนไป 

หลวงพลสินธ ๆ ถูกล่งย4ายไปประจำกระทรวงกลาโหม หล่งจากบอกปฏิเสธไปไค้ ๓วิน 

หลวงยุทธศาสตร์โกศลรบหน่าท้ผู้บญชาการทหารเรือแทน เบนกันว่าหลวงพลสินธ ๆ ค่ารงค่าแหน่ง 

ผบ. ทร. ราว ๓ เดือนเท่านน 

ที่รานเหล่าแถวอนุสาวรีย์ชยสมรภมิ มีนายทหารเรือ ๓ คน นายทหารอากาศ ๑ กน 

น่งอินเหล่าก่น พอเมาเข่าไปคุณสุเทพ วล่น,คสิงห์ ก็จะเบน ผบ.ทร. คุณ๓ยรฅิ ธวชวิเชียร จะ 

เบนเจากรมอ่ทหารเรือ คุณประกอบ ศรืบูรณ์,จะเบน'รีฐมนตรีคล่ง คุณถนค พ้ฒนะ จะเบนผบ.ทอ. 



ซิ๕๕' 

พอรุงเชาทง ๔ คนไค้รบจดหมายลบจากหลวงยทธศาลคร์โกศล และคุณเฉลิมเกียรติ 

ให 1ปพบคามคำแนะนำของคุณเผ่า ศรียานนท์ ไค้รบคำคีกเคีอนจากผ้บโบชาการท8งสองว่า “พด 

กนเล่นๆอย่างนีไมค,, 

พอลิสหายมาพบหนากนใหม่ ค่างพัก,นว่าค่างคนค่างพคคีงเกนขีค แค่ความจรีงนน 

ทุกคน คงเกิน'ขค เพราะแก่คกรี โบราณเขาจึงว่าไว้ว่า ''ำำนเหลามีเหทิพย์ตาทิพย์!เๅกทิพย์ 

ทกราน ทสำกญทีสุคคือเขารู้จกชอผู้พูคเสยควย! อำยทีวำลิงโคหินพคได้น1นจงเชื่อเขาเถอะ 

แลวทุกคนจะสบายใจ ! 

คราวนจะยอนกลาวมๅถงสนามก'พาใหม่ ขาพเจาถูกขงทีสนลิบาล ๑๑ ว,น เขาก็ยายมา 

ขงไว้ในคะรางสนามกีฬา เค้กๆเขาเรียกว่า "มาเล่นกีฬานานวนไเ]หน่อย,, ความจริงจากสนลิบาล 

มาสนามกีฬานนห่างก้นไม่กี่เสน แค่คโลกม่นค่างก่นอย่างก้!]พากะคินท์เคียว 

ขาพเจายายมาคนเคยุ'ว คงนุ่งโสร่งเบนกางเกงในคามเคย เหลือทีก้นลิบาลคือ คณโกวิฑ 

หงสเวช และคุณสุภทร คนครยาภรณ ส่วนคุณบุญภพทางการปล่อยคๅไปแก้ว กณสกล ช่างประคีบ 

ก็ย่ายไปสนามกีฬาก่อนหนำขำพเจาแลวไม่กี่วน 

พอคำรวจ ๆ พาส่งเขำมาใกล้รวลวคหํนาม พรรคพวกทกก้นเกรียวทีเคียว ขำพเจา 

ตองหอบเครื่องทีนอนเองทุกอย่าง ไม่มีใครใจคีช่วยหอบให้ พอพนลวคหนามพวกเค้ก ๆ ก็มา 

ซวยหอบ ขาพเจางงเพราะไมเคยคอสถานท คุณสลิ มๅลยพนธ เบนเจำกเจำการพาขนไปหาที่ 

นอนชื่นบน. 

ทีนอนก็คือพนกระคานโล่ง ๆ นํแหละ หลีก ๆ คนอึ่นเขาหน่อย แหวก ๆ พอมีที่จุะ 

เหยียดกายในเวลาค่าได้ น่นคือที'นอน ไม่ใช่ ๖6(1 แค่เบน 81660๒2 0๒00 

พอวางเครีองทีนอนเสร็จก็ถอดกางเกง คนที'ไม่ทนเห็นก็บอกว่าแหม น่งโสร่งเร็วจริง 

ขาพ;จาบอกว่าไม่ใช่รวดเร็วอะไรคอก กางเกง,ใน'ของฉนม่นคือ'โสร่ง พวกน8นแปลกใจกนใหญ่ 

เพราะไม่เคยรู้มาแค,ก่อนว่าจะคลกอย่างนื 1 

ชื่นบนนืมีห่วโจกคือคุณบุรินทร์ ศรีวรรธนะ คนเคียวที่เบนนาวาเอก นอกนนเบน 

ชื่นเค้ก ๆ ที่งเพ ขำพเจำจึงลงมาคุยคีบพรรคพวกขำงล่างมีคุณสกล ช่างประคีบ, คุณวิลิทธ 

จนทรางคุ, คุณสิงห์ บุรณสิงห์ คิดว่าคงถูกคอค้กว่าพวกขางบน จึงอยากยำยสถานที่ลงมาขำงล่า^ 



©๕๖ 

คุณสุดจิฅต์ พ่นธุทรพย์ จคการไปหอบที่นอนของข8าพเจ็าลงมาให้ คุณมาโนช 

ทุมมานนท์ ยอมให้ขำพเจำใช้สถานที่เคีมของคน คำ,องลงไปนอนกบคุณสงค ชลออยู่ ผู้ที 

นอนโคคอยู่คนเคียว คุณสง,คนนนอนบนพนซีเมนต์มีกระคานเคียงปนอน ส่วนพวกเรานอน 

บนแคร่ยกพน ทุกคนมึมีง มีฉะนึ่นยุงหามแย่. 

ขณะขำพเจาไปสนามกีฬานมีผ้คองหาราว ๕๐ คนเท่านน ลวนแค่คำฉกาจ ๆ คำรวจ ฯ 

จะพองให้หมคให้จงไคี คนถูกคีคเก่า ๆ เขาบอกว่าแรก ๆ ยำไว้เค็มสองคึก แค่พอ'จำนวนลคน1อย 

ลง เขาก็เอามารวมไว้เพียงคึกเคียว. 

ทีอาบนานบว่าไม่ลำบ'!กสมแก่อคภาพนำโทษ เพราะเรารู้จำประหยคนา ส่วนพลเร่อน 

ก็คองสอนให้เขารู้จกมีธยำถ์แบบเร่อบาง ก็เบนอํนไปกํนได้. 

ทีสวมกีสะควกสบายและไม่สกปรก เพราะสถานที่นืเพ็งสร่างใหม่ คุณเผาจะเอานำเรียน 

ค่ารวจ ๆ มาอยู่ ก็บำเอีญคองให้พวณรามาเบ่นนำเรียนจำเบ่นแทนไปชำคราวก่อน. 

รอบ ๆ บริเวณเขาขึงลวคหนามไว้ ๕-๖ ชน สีมุมเขาทำเบนหอคอย ๔ หอ มีนำเรียน 

พลค่ารวจ ฯ มายืนหลบยามในเวลากลางคืนให้คู มนก็เหมือน ๆ กนทำทกหนทุกแห่งน์นแหละ 

ยืนเฉย ๆ มนก็ย่อมหลบเบนธรรมคา ยืงคึกก็ยืงเงียบทำให้ง่วงเก่งพีลึก ขำพเจาเมื่อคร่งเบน 

นกเรียนนายเร่อ ก็ยำเคยหลบบนกระสอบขำ'วหวเร่อพาลีร1ง'ทวีปเหมือนก่น บางคนทำบนร่วงผลง 

มาลงในนาครำ คองไฅ่ลงมา เก็บ แส่วไฅ่ขน,ไปยืนหลบค่อใหม่. 

มีช่องทางออกอย่ทางเคียวคือครงประคูลวคหนาม ที่นำฌีที่ทำการตำรวจ ฯ ค1งอย่ มี 

ตำรวจ ฯ สำราว ๒๐ คนเห็นจะไค้ พวกตำรวจ ฯ-เหล่านึ่ผลำกนมาเป็นเจำมือยี่อื่ค กวาคทร่พย์ 

ผู้คองหาอีกชนหนึ่ง. 

เวลาเจำมือได้ ลูกคำเสียทร่พยสคที่ทางบ่านคุคส่าห์เอามาให้ แค่'วน'โคเ'จำมือเกิคเสียก็ 

คองระวำให้คีเถอะ พ่อฉวยทรพย์กีงหนีเอาคึอ ๆ ลูกกำวีงไล่คามไค้แค่ประคูลวคหนามเท่านึ่น 

พอพ่นประคแส่วผู้หนีโม่กองวง เพราะผู้ใลไม่กลำกำวไปให้พำประคู. 

พวกเราก็พิกล อุคส่าห็หาเงินมาบ่อนเขาอยู่ไค้ การพนันมิ1ใช่แค่มียิ่อื่คอย่างเคียว 

คเหมือนไพ่คองก็มี ขำพเจำไม่เกยเอาใจใส่ เบนแค่ห่าม ๆ พวกเราว่าอย่าให้เขาหาเร่องเขำอีก 

กระทงหนึ่งก็แลำก่น อำยกระทงเล่นการพนนน่ะไม่เบนไร เพราะมนสถานเบากว่าโทษกบฏมาก 

มาย ส่วนกระทงอื่นๆ ซึ่งมีนมีหนำ ๆ และมนค่าง ‘ำาระ,, เสียคำย เขาจะหาเหคพีองเมื่อไรก็ไค้. 



ซี๕๗ 

การเยียมเยียนนั้นสะควก จะฟรียบเทียบก็เหมือน ๆ กบฅลาคนคเราค ๆ นเอง ถูไ^ 

เบนตะรางทีตรงไหนสบีาน่คเทียว กรีงแรก ๆ เขาก็ให้ออกมาเยียมกนนอกอาคารตรงเพิงทีส'™^ว้ 

แค่พอพระพิน้จเอาเหลามาให้คุณสิงห์กิน ระเบียบค่าง ๆ ก็หย่อนเท้บทาบ (และเทิบทาบมาก่อน 

ขำพเจามาแลวควย) คงนน,ทางบีานที่เอาอาหารมาส่งก็คี มาเยี่ยมเยียนก็ที เขำไค้ถึงกนครำทีเทียว 

เขากำหนคเวลาให้ แม่ก็ขอต่อไปจนเย็นน่ะแหละ เบีนอนว่าฟรี ตำรวจ ๆ ก็ขเกียจมาเรียกกลับ 

มาเรียกทีไรขอผลัคทุกที เรียกว่ายนบายทุกครีงไป. 

รถยนฅ์ของขำพเจาเวลาน1นยงไม่ไค้ขาย ตำรวจๆบอกว่าขำพเขำฅองคาบี!น จึงมีรถ 

ยนต์ใช้ เกิคเอาเหยมาใส่กบาลขำพเจาละซี อาย'ทีคนเขามีฅํ้งสี่คํน,ห่าคนทะเลน’ไม่ไป1ว่าเขา ตำรวจๆ 

นี่ก็ปากเปราะมีเหมือนก่น ทีคณเผ่ามีรถยนต์ใช้ทำไมไม่ไปฅะโกนว่าเขาล่ะ ? ชอบกลจรีง ! 

รถตำแหน่งของคุณสิงห์ก่าล่งใช้อย่ระหว่างอยู่สนามกีฬา กองเรือรบขอเรียกคืนคุณสิงห 

คองให้เมียน่าไปส่งคืนกองเรือรบ จะมาเยี่ยมตำงขนแท็กซี่มา. 

ญาติของขำพเจำมีสามีเบนตำรวจๆ ไม่กล่ามาเยี่ยมซึ่ง ๆ หน่า ฝากแค่ของมาเยี่ยม กลำ 

ผิวจะโคนบี]วไปควย ก็นบว่าเขาทำถูกแล่ว ทีไม่คีจะพลอยเสียรำวคไปเปล่า ๆ 

ผม'ใครยาวก็มี,ช่างมาตํคไห้ คิคหำละ ๕ บาท นายช่างคนนี่เบนตำรวจประจำการ แก 

ไปจบผ้รำยแล่วผ้รีายบีบมีออีท่าไหนไม่ร้ มือแกเลยแป เบนตาทีไป แค่ใช้ตำผมไค้ทางการเลยให้ 

หากินทางนี่ไปอีกลำไพ่หนึ่ง แค่หมอน่ใช้หูเก่งนบี! 

ตะรางนี่มีพสติ ทุกเ,ชำ'พ่สที'จะมาตรวจ'จำนวน'จากตำรวจ ฯ และเวลาเย็นจะล่งจำนวน 

ผิต1องหาไว้กบตำรวจ ๆ คืนวนหนึ่งผู้ตองหาพลเรือนคนหนึ่งถกพาไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภมี แล่ว 

แกล่งปล่อยผิตองหาไว้บนรถจึปคนเทียว ตำรวจ ๆ เดินไป'ที่อื่น'หมค หมอน่นน่งนีงไม่ลกเลย 

ตำรวจ ฯ เห็นไม่หนีแน่ก็,น่าตำมาล่งคืน แกเล่าว่าตำรวจ ฯ นำแกไปจอครถน้ง ๆ ๓-๔ แห่ง 

ในที่มืค ๆ ข่เข็นให้แกสารภาพ แค่แกไม่ยอมบอกอะไรอีก ตำรวจ ฯ บอกว่าอายจะส2น แกกินีง 

อีก ตำรวจ ๆ ก็หมคท่าจึงนำมาล่งคืน รุ่งขนพ่สทีรุ้เรืองเขำ เกิคไปเอ็คตำรวจ ๆ ตำรวจๆบอกว่า 

แหวนอศวินให้พาไป แค่ในโอกาสหลำตำรวจ ๆ ไม่เคยพาใครไปนอกสถานที่ในเวลาวิกาลอีกเลย 

บางคืนนายตำรวจ ฯ จะทำรุกรีรุกรนเอาเอกสาร (อะไรก็จำไม่ไค้) มาให้อ่านแลวก็ 

ทำมากระซิบกระซาบ อพิโธ่ ! ลูกไม้ตน ๆ ! หลงลูกไม้อย่างนี่เชัามนก็บีวเต็มทีละ 



/ 

^ ๑๕๘ 

มีอีกคืนหนึ่งนายตำรวจ ฯ แอบมาทระซิบว่าคุณเขมะสกัสค มหินทรเทพมาผู้บงคบกา^ 

โรงเรียนเตรียมนายเรือจะยกพวกมาแย่งผ้ฅองหา ฃ่าพเจาบอกเขาไปว่า “อย่า'ว่าแต่มาแย่งเลย มา 

ฉคก็ไม่ไป พวกเธอก็ยิงกนไปล่ะซี ฉํนน่ะหสบลงใฅ้ถนนึ่แหละ,, 

ในตะรางแห่งนึ่ขำพเจำถกอปโหลกให้เบนผู้อาวุโสเขำอีก เรืองขหมาตองรบรู้กะเขา 

ทงนั้น จกกระทงอีก ๑ บภายหล่ง คุณสุภทร เศรษฐศาสตร์มหาบณฑิต ยงเขียนจคหมายไป 

ถึงคุณทหาร ขำหิร์ญ ว่า “ทีจะทำการใหม่นั้นเห็นพอจะไว้ใจคุณสกัสค จนทนี กบคุณสิงห์ 

บรณสิงห์ไค้,, คำรวจ ๆ เขาเอาจคหมายนั้นมาให้ขาพเจ2าค แลวเขาก็เรียกขาพเจำมาจากไร่ มา 
โำ , 1ใ๘ โล่ ’'ล่ โ®. ^ 
ไต่สวนตามระเบียบ ส่วนคุณสิงห์เรียกคำไม่ไค้เพราะตายไปเสียแลว เขำใจว่าจคหมายฉบบนคุณ 

สุภัทรคงเขียนถึงเจ๊กเทียมทํประจวบคีรีขนธ์ แล่วตำรวจ ๆ คงกนใต้ทีกระท่อมเจ๊กเทียมผู้ชอบอ่าน 

หนำลือพิมพ์นั้นเอง 

ทุก ๗ กันตำรวจ ๆ ตองมาเรียกภัวข็าพเจำไปฝากขิง คนอื่น ๆ ก็เหมือนกน คำนั้น 

การฝากขิงจึงมืทกวน ม่ายคนนึ่ก็คนโนน ตองเตรียมตำไว้เถอะ อำยท้เรียกตำไปเพื่อปล่อยเบีน 

ไม่มี บางครีงก็ไม่วกเวียนมาก ตรงคิวจากสนามกีฬาไปศาลอาญาเลยก็มื บางครีงก็วกเวียนไป 

ตามโรงพิกต่าง ๆ เพื่อกับผู้อํองหาอื่น ๆ ไปฝากขิงพรอม ๆ กัน 

กันหนึ่งรถฝากขิงพามาแวะที่สถานีตำรวจสุมพินี เห็นคุณ?เน พงษ์สุข หอบมีงกับ 

ผำ,ห่มนอนมา'ขนรถ เขาไม่มองหนั้ามนุษย์ตนใคหมค เขำใจว่าส่งจิตใจไปย,งเมียแกก็ได้ พอขีน 

นั้งเสรีจเรียบรอยแล่ว ขิาพเจำตองสะกีค เขาหนมาแล่วพูคว่า “ผู้บีงกับกองก็มาเหมือนกันหรือ กั, 

หนีอย ! เกีตถามพิกล ไม่มาเขาจะไค้ตนหนั้าขำ ฯ เขิาปะไร ขำพเจำถามเขาว่าไปเล่นงวท้ไหนกะเขา 

คำย เขาตอบว่าโรงท่าชำงกังหลวง เขาประจำอย่ที่ นย. ๕ ใต้กังคบกัญชาของคุณล่น มาศยกล 

ทุกครีง'ที่ถูกฝาก,ขิง ศาลจะถามว่า “ผู้ตองหาคนใคจะคำคำนกัาง,, ขำพเจำตอบว่า 

“ไม่คคคำนครบ,, ทุกที เพราะรู้ว่าคคคำนไปก็ไม่มีประโยชน์ สู้ให้ตำรวจ ฯ กล่าวโทษผายเคียว 

คีกว่าจะไปทำให้เขาโมโห. 

เขามาเบนเจำเขาครอง เขาก็ตองกังคบขบไส 

เคี่ยวเข็ญเย็นคืาระกำไป * ตามวีล่ยิเซิงเช่นผ้เบีนนาย 



๑๕๙ 

เขาจะนึกคาคหนำค่าชึ่อ จะถึอพงศ์พนธนนอย่าหมาย 

ไหนจะฅองเหนึอยยากลำบากกาย กับอายทิวทงโลกา. 

1นคะรางนขำพเจานึกรำพึงถึงหลวงผวนวิธีรบ นึกว่าแกไปโคนกังที,ไหนหนอ ? ทา 

จะคามสถานึตำรวจ ๆ คงจะไค้รบโทษชนคุกฤษเพราะคแกว่นวๅยกักนึ่ คำรวจๆ คงเล่นงานอาน 

ฝเลย วนหนงขณะทีขาพเจำเค้นทางกกับจากศาลมาสนามอีพ'า เห็นหลวงผวนฯ เค้น{เอ,ท 

สะพานขาว หน็อยแน่I นึกว่าโคนกัง กลบมาลอยนวลไปแลว ลน1ของแกค้ ภายหล่งทราบว่า 

คำรวจ ฯ กนไว้เบนพยานโจทก์ สบายองศ์ไปเลย ! 

คุณจรล ๓คเขียนจคหมายไปลงแพนสมพนธี อีฅาพ่อมาเยี่ยมจนถึงสนามกีฬาเหมือน 

กน บอกว่า คุณน่ะรึทีมากักลกสาวผม” นํน! ว่าเขานํนึ ใครนึกว่าในคะรางไม่มีโรมานซละ 

ก็ผคถนํค. 

บางศ์ฅองสบหลีกไม่ยอมให้เมียหลวงกับเมียนอยมาปะทะกน คำรวจ ๆ คองเบนคน 

สบหลีกให้ ถำบงเอิญมาพองกันก็ตองให้รอจนผายหนึ่งหลีกไปเสียค่อน เรื่องนึ่คํองขอแรงตำรวจๆ 

เบนพิเศษ มายงํ้นึคง๓ค'ข่วนกันบน1ไ}. 

บางรายเมียมารงควาน เห็นล่อกนเลียงขรม ฃาพเจาตองสงให้ลกนองออกไปกันให้ 

ออกไปนอกลวคหนาม กกัวทางการเขาเกีคเฮั๊ยมขนมา คนอนจะพลอยลำบากไปหมค 

คุณกัน เปรมมณีบอกว่า “ทีไหน ๆ ก็'โยนมาลงรนหมค,, เขาหมายถึงว่าความผิค 

ค่าง ๆ มีคนรุมใส่ความครูคลองเตยหมคสน ช่าพเจำบอกว่า‘ “แลวมีงอย่าโยนลงรอีกคนหนึ่งล่ะ 

กร้เข็าเบนเล่นงานมึงแน่,’ 

ขาพเจว้ค้คตะรางอย่ได้ประมาณหนึ่งเตือน คุณลุ่น มาศยคุล ก็โผล่เข์ามาร่วมวงกังคม 

ระหว่างนึ่มีคนปลคปล่อยไปแล่วบำงก็มี เช่น คุณมาโนชทมมานนท และคุณกัน เปรมมณี เบนตน. 

เมียขาพเจำกรุะซิบถามว่าไค้ม่อยมาจากไหน ข2าพเจำบอกว่านนแหละสกคาเจึงเศรษฐี 

ปากนาละ เขาไม่ทราบว่าคุณสุคจิตต์ พ่นธุท'รพย เบนนายทหาร เพราะแกเล่นไม่สวมเสอแถม 

ย่งถพั้นเอง เบคโซคาเอง เบนกรรมกรเสรจในคว ขอ'ให้มีเหลากนก็แล่วก'น่ มารคาคุณสุคจิตต์ 

นำคำ,ให้การของลูกช'ายไป'ให้คุณเจงอู คุณเจงให้ภรรยามาต่อว่าลูกชายว่าสองแม่นไม่เห็นมนเช่า 

'เรื่องกันเลย คุณสคจิตต์ บอกมารคาไปว่ากันแม่นละวน กัแจะเหมือนกันไค้อย่างไรล่ะ ท่านพ่อ 



๑๖๐ 

เบนทนายความอย่เอง มาอ่านสำเนาให้การของลกชายเข่าก็เกิคงงไปหมค จบตนชนปลายเม่ถก 

ลกชายก็ไม่มีเวลาเขียนไห้พ่ออ่าน มวมานงถองเหลาเสียหมค. 

คลำของข่าพเจำเกิคพ่งิ เงินหมคเซฟ เมียฃห้พเจ2าฅองไปกู้เงินเขา ผู้กู้เกิคใจคีบอกว่า 

อย่ากเลย ยืมคีกว่า คอกเบยไม่เอา หนังสือสํญญๆไม่ค5องทำ ? ใครเคยโคนเข่าฑรํพ่ย์แบบนบาง 

เจาขา ? พระยงโปรคข่าพเข่าอย่ นี่แหละผลบุญของขาพเข่าละ 

ผู้ใจเมฅคาไค้ให้เงินยมมาหมีนบาท ทํ้ง ๆ ทีข่าพเข่าฅิคตะราง ! 

เมียและลกสาวขำพเจำท้องหากินทางขายสีอตเฅอรี่,อีกอย่างหนึ่ง ! อาชีพทีสจรีตไม่ตอง 

ขายหนำใคร '‘เมียนายนาวาเอกขายล๊อฅเฅอรี ” อ่ายเคีกข่างนัานมนล่อ เขาว่าขายส๊อตเตอรีก็ยง 

ฃรถยนต์ย่ะ ช่ำพเจำสำหำมเต็คขาคไม่ให้ขายรถยนต์ จนกว่าเงินฅกเบิกจะเบิกไค้ ไม่มีเงินซอ 

นาม,นก็เก็บเข่าโรงไว้เฉย ๆ ! กคอ่อนเกลือกินคีกว่าให้คนมนหยาม ! 

เงินทียืมมาหมีนบาท ข่าพเข่ารีบให้เมียไปทนหํวใช้หน้เขาท้นควนทีเบิกเงินคกเบิกไค้ 

นันคือหลงจากวนยืมราว ๒๐ เคือน จนเข่าทรีพ่ย์ตึมไปแลว. 

ทุกคืนตองมีนายฅำรวจ ๆ ชีนผู้ใหญ่ไปตรวจฅะราง วนหนึ่งคุณฅ่อท้กคื ยมนาคไค้ 

โผล่หน2าไปเห็นข่าพเจ2าเข่า รองว่า ‘‘นันพ้หว่คหรีอนัน,, ข่าพเข่าบอกว่า “ไว้หนวคแลวยำข่าได้ 

อีกรึ ร,, แลวก็หวเราะกน. 

ใกล้จะครบกำหนคปล่อยเต็มท้แลว มีตำรวจ ๆ ถือกลองถ่ายรูปมาในตะราง คุณสกล 

ช่างประท้น บอกข่าพเข่าให้ไปให้ตำรวจ ฯ เขาถ่ายรปเสียซี ขำพเจำบอกว่า “ทู่ระอะราย,, แล่ว 

ขำพเข่าก็เคีนเข่าสวมไป คะเนว่าตำรวจ ๆ กลองคนนี่นเขาไปแลวจึงได้ออกมา. 

ใรงพขาบาลทหารเรอ ปากคลอามอญ 

๒๔ ธนวาคม ๒๕๐๓ 



นิทานชาวไร่ 

(ตอนท ๗๒) 

คุณประสาน ศกคสุภา พกอยู่โรงแรมจํงทอง เพราะเวลานนเบนชายโสค ในราว 

กลางเคอนสงหากม ๒๔๙๔ (หมายถึงว่าหลงจากเกิคกบฏแมนฮฅฅํนราวเคือนเศษ ๆ) เมื่อกลบ 

ถงโ^รงแรมฅอนคกวนหนงเจุ๊ฦฤนำก'ระค'าษจคหมายของกณภืไาร เอี่ยมรตน์ มาให้ในเวลาเจ็คห่ม 

ใน'จคหมายนนมใจความ'ว่าคองการพบ'ในโอกาสแรกให้จุงใค้ นายประสานก็จํบสามล่อ 

หอไปถนนเพชรบุรอกวาระหนง คุณภทรบอกวาเวลานตำรๅจุๆเขาร้เรึองอะไรๆ คืหมคแล่ว อย่า 

พยายามปกบิคอะไรเขามากนก มนจะเคือครอนกนใหญ่ 

วนรูงฃนบ,ระสานกไปใหกๅรห่โรงพกพล,บิพลๅไขย บอกว่าขนบVIคไปแล่วมีหํองอย่ 

ทางขวามอ ๒ หอง ในหองทงสองมผูไตสวน ๒ กน ผ้ใหการ ๒ กน เขาจึงกองน็่ง์รอห่ม็ๅยๅๅ 

หนำห*อง 

หองหนงไค้ยินเสียงกวาคลน มีทุบโต๊ะควย เสียงพูคต'วาค'ว่า “คุณให้การวกวนเช่นนํ 

จบเกาใม่1ค้เรึองได้ราวอะไรเลย เอี่ยวผมเอา’ไปขำเสีย'น,, เขาก็แอบชะโงกคหนำผ้ไก่สวนเห็นเบน 

นายพนตำรวจโท รูปร่างผอม ๆ ตรงคืนผมมีผมหงอกประปราย ขำพเจำหลบตาเคาเอาว่าเบน 

พ่อโฉมเอกบน ผู้ควบคุมคคืน และเบนผู้ไต่สวนขำพเจำน8นละกระมํง ภายหลงขำพเจำไค้ถาม 

คุณจำเนึยร วาศนสมสิทธิ้ ถึงนีสยใจกอของคุณบน คุณจำเนียรบอกว่าเขาก็เบนอย่างอี่เห็น 

นํนแหละ บางคร่งก็มีใจคืเหมือนกไเ 

หลวงอคุลยเคชจรส อคืฅอธิบคืตำรวจ ฯ เคยพูคว่า “ตราบใดทมืเจ๊กอข,ในเมืกงไทย 

ตำรวจ ฯ ไม่ตํองขนเงินเดอนก็ได,, เรื่องนึ่เห็นจะไม่ตองอธิบายให้พวกเราพ่งก็ไค้กระปรู 

คุณประสานบอกว่าอีกหองหนึ่งไม่มีเสียงลงเลงอย่างหองขำงตน แกไต่สวนไปหำเราะไป 

ยงกะคุยกนเล่น ๆ คุณประสานบอกว่า ‘ถำไปโคนหองนายพ่นโทผอม ๆ เขำละก็กงแย่เหมือนกน” 

เพราะตวมีชะนํกตคหล่งอย่ 



๑๖๒ 

ขำพเจาบอกกบประสานว่า อีตานายพนตำรวจโทผอม ๆ นไเคงกำลำไต่สวนคุณหนุน 

วสุวต เพราะไค้ทราบมาว่าคุณหนุนแกซคคุณ,จำเริญ ขืนธหิริญ (ที่คายไปแลว) ตะบนไป 

อะไร ๆ ก็คุณจำเริญสำทำนํน (จะใช่คณหนุนจริงหรือไม่ขำพเจำจะไม่รบรอง เพราะกล่าวไป 

ตามเคาของเรืองทีบงเกิค) อนึ่งเวลาเขานำคณหนุนมาเบนพยานโจทก์ทีศาล แกกให้การวก1วน 

งกเงีนจนอำการเองก็ปวคหิวเหมือนกน. 

อีกหองหนึ่งนึ่นมืคุณวิสณ ปราบศากน แห่งเรือตราคไค้มาให้การ ตำรวจ ๆ หา 

ว่าเรือตราคยิงกรมรกษาคินแคนรเบอเร่อ ริสณบอกว่าเรือตราคยิงจริง แต่ยิงอะไรไม่ทราบ และ 

ใครยิงก็ไม่ทราบเหมือนกน ลูกบนมนลื่นไปเองจบตำคนยิงไม่ไค้ เวลานณเกอยู่ในหอง ไม่ร 

ไม่เหิน'ที่ง-นึ่น พ่อนึ่แก้ตำไปนาข,นๆ ยิงกะผู้ไต่สวนเขาไม่มีหำใจ แต่อย่างไรก็ตาม ตำหนังสือ 

เบนสำคัญทํสุค บอกว่าไม่ริมนก็ไม'ริเท่านนเอง ผ้ไต่สวนเขาขเกียจเอาความละกระมำ เขาจึง 

ไม่จบขืงบอกว่าไม่ริเขาก็จคว่าไม่ริหมคเรื่องคันเพียงนึ่ ปล่อยกลบบานไค้ พวกปลาซิวปลาสรอย 

จะพลอยติคร่างแหเสียเปล่า ๆ 

ครืนคุณว้สณุ ปราบศากน ออกมาจากนัอง ผู้ไต่สวนก็เรืยกประสานเขำไป คณ 

ประสานบอกว่าโล่งใจไปหน่อย นึกว่าไปเจอะอีตาผอม ๆ นนละก็คงจะแย่ไม่นอยทีเคียว 

พอโผล่เขาไป ผู้ไต่สวนก็ทำทายว่า “เชิญนังช้ คุณอศวนท่าเรือ,’ นายประสาน 

เลยนึกเคาเอาว่าตำรวจ ฯ คงริอะไร ๆ หมคแล่ว จนกระทีงสมญญาที่พวกเพื่อน ๆ เรียกลื่อเขา 

อย่ย่งริจนหมคสน บอกว่าทำเอาใจคอไม่ใคร่คีเหมือนกน นึกว่าคีคหองขืงก็ฅิคไปเถอะวะ เราคัว 

คนเคียว. 

ผ้ไต่สวนแจงขือหาให้ ๕-'๖ กระทง จำไว้เลา ๆ ว่า 

๑. เบนหำหนำหม่รบ ต่อตำนกำลำผายริฐบาล 

๒. เบนหำหนำหน่วยลำเลียงอาวธส่งให้กองสญญาณทหารเรือ ซึ่งเบนผายกบฏ 

๓. ยึครถเจำหนำที่ตำรวจตรวจคนเขำเมืองมาคัคแปลงใช้ช่วยเหลอพวกกบฏ 

๔. กระทำการต่าง ๆ ซึ่งเบนการช่วยเหลือผายกบฏตลอคเวลา 

๕. เบนกบฏ 



๑๖๓ 

ผู้ไค้สวนเรีมถามประ'วคค'ามแบบ'ฟอร์ม มี ชื่อนามสกุล ชื่อบิคามารคา พี่นองร่วม 

ทอง ฅำบลทเกิค สำ'นกเรียนหนงสือ บิที่เรียนหนงสือ เวลาน็รํบราชการตำแหน่งอะไร ฅงแค 

เมอใค วนเกิคเหครบราชการตำแหน่งอะไร ฅํ้งแฅ่เมื่อ1ไค ทงนั้จคคามแบบผ้ฅองหาโคยแท้ ไม่ 

นกแมแต่นิคเคียวว่าจุะเบ่นพยๅนโจุพก 

ขาพเจาถามว่ามีเสมียนจคคำให้การควยหรือเปล่า ประสานบอกว่าเปล่า แกจคของแก 

เอง ขาพเจาถามว่าขอความคีว่า “คำให้การนขบิพเจุบิยอมให้นำไปยืนย่นในศาลไค้,, อย่างนืมี 

บางหรอเปล่า ประสานบอกว่าไม่เห็นมี มีแตํคอนท้ายไค้เชยนว่ๅ “ขบิพเจบิขอให้สคย์ว่า กำให้ 

การนเบนความจริงทุกประการ เท่รน1น ขบิพเจบิถามอีกว่าทก ๆ แผ่นเขาขอให้เซ็นชื่อไว้หรือ 

เปล่า ประสานคอบว่าคเหมือนไค้เซ็นทกแผ่น 

ขาพเจาพิเคราะห์คูแลว่เห็นว่าผิคกบของขบิพเจุบิ เพราะขบิพเจบิมีเสมียนจค และเสมียน 

เขียนลงไปว่าคำให้การน้จะนำไปใช้ย่นในศาลก็ไค้ แสดง'ว่า'ราย'ของ1ข่าพเจา,น*น!,’ขา'จะล่อ'ไห้อยู่หมีค 

ส่วน,ของประสานนนเ'ขาคงเห็น'ว่าพวกปลาซิวปลาสร*อึยนํ่นเอง 

ผ้ไต่สวนขอให้ประสานเล่าเหตุการณ์ให้พง ประสานบอกว่าขอถามดีกว่า เพราะล่าจะ 

ให้เล่าจริง ๆ ก็จะเล่าได้ว่าไม่มีอะไร สงประจำในเรือ เครื่องม'นเสียก็แก้เครื่องแล่ว่ก็ว็งกลบไป 

บางนาเท่าน1น 

ผู้ไฅ่สวนจึงเรืมจดกำให้การในเรื่องจดหมู่รบก่อน ประสานดองแก้ห*'ว'ว่าปรกดินน่เวลา 

เกิดทบฎ ระเบียบของกองเรือรบบ่งไว้ว่า เรือที่เทียบท่าต่อึงจัดหมู่รบคอยบีองกิน มิให้พวกกบฏิ 

มายึดเรือได้ เวลานึ่นไม่ทราบว่าทหารบกทหารอากาศเบีนกบฎร่วมด็ว่ยหรือเปล่า ทางเรือก็คํอึง 

บีองกนทุกผายทจะมาทำลายหรือยึดเรือบางระจน 

ผู้ไต่สวนถามว่าจดโดยคำส่ง้ของใคร ประสานก็คอบว่าของคุณภทร เอี่ยมจัฅน์ผ้บิ'งคํบ 

หมวดเรือทุ่นระเบิด เขาถามว่ามีกำล่งอะไรบ่างที่จัคหมู่รบ ก็ได้คอบเขาไปคามความจริง ซึ่งมีน 

ก็มี'แคเดียวฅามที่เคยได้กล่าวมาหนหนึ่งแลว เขาถามว่าฅง์ฅรงไหน ก็บอกเขาว่าฅํง์ริมแม่นาครง 

ขาง ๆ เรือนนเอง 

ผู้ไต่สวนมิใด้ถามถึงหน่วยรบที่ยกไปตงบีอม ณ ถนนกสวยน่าไท คงไม่มีทหารคนใด 

ให้การไว้แต่เดิม ตำรวจ ๆ จึงไม่ร้ เพราะประสานเลือกเอาแต่ทหารประจำเรือบางระจันไป มิได้ 

ใช้ทหารที่อื่นเลย เรื่องนึ่จึงเงียบไปได้. 



๑๖๔ 
) 

ฅกลงเรืองคงหมู่รบก็รอคคำไป!,ปลาะหนึ่งละ ซคโด่ไปหาคุณภทรเสียเลย ฅ่อไปนเบน 

เรึองลำเลิยงอาวธไปใท้กองสํญญาณทหารเรือ. 

ประสานรบว่าเรือบางระจุVIปขนกระสุนจุากบางนาจุรืง คำเขาเองก็ไปควย ถูกซกว่า 

มใครไปบ่าง คอบว่าคุณภทรก็บ่นายทหารกองสํญญาณ เขาถามว่าร้จุกชื่อไหม คอบว่าไม่รู้จุก 

เขาขอให้ชคำจุะไค้ไหม คอบเขาว่าชื่ก็ไท้แค่ค่องชื่ขำงหลำให้บ่คหนำเสียก่อนแลวหนหลงให้จึงจุะ 

ชถูก คำรวจุ ๆ ทะงโลกเขาไม่บ่าพอทีจุะให้พยานชื่คคคนคอก เบ่นอนว่าการชื่ควคํองเบ่นพบไปอีก 

เขาถามว่าทำไมจุงเห็นแค่ขางหล่ง คอบเขาไปว่าขนจุากห้องเครื่องก็บ่งเอีญเห็นหลง เขาถามว่า 

ทำไมคองลงหองเครื่องควย คอบไปว่าเครื่องไฟพายำไม่ท้คองลงไปคุมโคยใกล้ชิค ประสานให้ 

การไปนาข,น ๆ เพราะเขาไม่ไค้ไปกะเรือเที่ยวนึ่. 

มาถึงอีคอนลำเลียงจุากทำเรือไปกองสํญญาณ ทร. เขาถามว่าลำเลียงไปกบรถอะไร 

คอบว่ารถกองสญญาณ ถามว่าก็เที่ยว คอบว่าหลายเที่ยว เขาถามว่าขนอะไรไป คอบว่าลูกบ่น 

เท่านน ถามว่ามากไหม คอบว่าก็กองโคอยุ่ถามว่าไม่ไท้คิครถไปกะเขาเลยหรือ คอบว่าคิคไป 

เทียวสุคทาย ถามว่าไปทำไม คอบว่าไปสนก ๆ อย่างนนเอง. 

ถามว่ามีใครมาขนบ่าง คอบว่านายทหารกองสํญญาณ ถามว่าใคร คอบว่าไม่รู้จุกชื่อ 

เบ่นนายทหารมา'จาก-จุฬา ๆ ที่งนึ่น เพีงเคยเห็นหนำ และมนมืคควย ถามว่าก็ทางเรือคิคไฟไม่ใช่ 

หรือ คอบว่าเวลาขนกระ สุนไม่ไค้ดีดไฟพ้า ใช้แต่โคมรวดวงเดียว ถามว่าทำไมคองขนก็นมีค ๆ 

คอบว่ากลวชาวบ่านวิะเห็น 

ผู้ไค'สวนยำถึงรถที่ใช้ขน คอบว่ารถกองส0ญญาณมาขน (แค่ที่แท้เป็นรถของทำเรือมี 

อกษร ส.ท.ร. (เคี๋ยวนึ่เปลี่ยนเบ่น ก.ท.ท.) ค่วเบ่อเรือ คนขบรถท่าเรือ ๒๐ กนถกเรียกมา 

ไต่ส-วน หำหนำควบคมรถให้การว่าโคนทหารเรือจุจุงยอมขนให้ที่ง ๑๐ คน แลจุเอานามนเบนซิน 

ใช้เสียจุนเกลี่ยงอีกควย) 

ผ้ไค่สวนง,คคำ1ให้การมาป็กเบ่อเร่อบอกว่าเรื่องของคฺณอย่ในนึ่หมคแต้ว อย่าโกหกให้ 
* รู้ 1 7 71รู้” จ0 รู้* รู้ 

มากนก เขาถามว่าเวลานนประจุ0าอยู่ทีไหน คอบว่าไม่ไค้ประจุาที คงขนๆลงๆ จาก-บกก็บเรือ 

ถามว่าลงไปในเรือทำไม คอบว่าเครื่องไฟ่ลี่ามนเสียจึงลงไปแว้ ถามวาสรุปแลำอยู่บนบกมากกว่า 

หรืออย่ในเรือมากกว่า คอบว่าอยู่ในเรือมากกว่า ถามว่าเห็นหลวงเจุริญรองผู้บ่ญชาการไหม คอบ 



\ 

วา เมเหน เขาบอก'วา'หลวง1จุ'7ญมายืน'พคอย่ขำงเรือคงนานทำไมไม่เห็น บอกว่าอย่ในหองโถง 

มฉะ'นนกลงหองเครอง ถามว่าไม่โผล่หนำมาคบำงคอกหรือ ฅอบว่าไม่ไค้โผล่ ถามว่าริบาง 

หรอไมวาหลวงเจริญไปท่ท่ๅเรืคู ฅอบว่ารู้ในภายหล่งเพราะไค้ยินเขาคุยกนในรานกาแฟทีบางนา 

พอคเวลาเทียงวน ผ้จคคำให้การเลิกจค เรียกโอเลียงมาเลียงผ้ให้การ บอกว่าฅาน้ 

เรามากยกน ไมจคลง เอา ! กนโอเลยงให้สบายใจุเสียหน่อย แลวแกก็ถามว่าเห็นหลวงเจริญไหม 

ประสานคอบวาเหน แกถามว่าเอากระเขาจริง ๆ หรือเปล่า ประสานคอบว่ามนก็เอากนทกคน 

แหละกริบ แกกบอกวาถาแกโคนเขาอีท่านก็เห็นจะคองเอากะเขาเหมึอนกห้า, แล่วแกถามถึง 

อภินหารของบนแมคแสน ๒0 ประสานกอธิบายอภิน่หารให้พ้ง แถมอีกว่าเครืองบิน บี. ๒๔ ของ 

อเมรกาทถกยงรวงทสคห็บไม่ใช่เพราะบนแมคเสน ๒0 หรืคู แกรองว่า หือ 9 แสคงว่าแก 

ไมเคยรูมาแคก่อนเลยว่าอภิน่หารของแมคเสน ๒0 มนเกรยงไกรปานใค แกบอกว่าพวกเคก ๆ 

เขา เมอยากเอาเรืองคอก แค่คองให้ความกระจ่างกุบแกไว้บำง อย่าบอกบีคฅะพึคคะพือไป. 

พอคอนบำยผู้ไค่สวนก็ซกถึงเรืองการลำเลียงพลของเรือรคน ๆ กบเรือสโขท่ย ใจความ 

ก็จะเล่นงานคุณพิณ พนธ์ทว่ กนเคยว ถามว่าเรือสองลำมาจอคทีคลองเคยเวลาอะไร คอบว่า 

ประมาณลิบเอีคนาฬิกา ถามว่าเห็นคุณพิณหรือไม่ คอบว่าเห็นบนสะพานเค้นเรือมีนายทหารแยะ 

ไม่ทราบว่ามีคุณพิณควยหรือไม่ ถามว่าแล่วเขาลำเลียงขนทีไหน คอบว่าลำเลียงขั้นทีท่านาใกล้ 

ห้วเรือบางระจน ถามว่าเวลานนไปไหนเลียล่ะ คอบว่าไปแกเครื่องไฟพาในหองเครื่อง ถามว่า 

เห็นคุณพิณไหม ? ลงหองเครื่อง (ประโยคท่ายแกพูคคํกคอ เพราะอะไร ๆ มนก็ลงห้องเครื่อง 

คุกที) พูคแล่วิแกก็ยม ถามว่าใครไปเอารถมาขนนักเรียนจ่า คอบว่าไม่ร้ว่าใครไปเอามา (เรื่อง 

รถนั้แฅ่เค้มเอาของท่าเรือมา ๒ คน เช่าวนที ๓๐ มีคุนายน คุณเจือลูกนองคุณยิน สมานนที ไค้ 

มาพูคกบคุณประสานว่าจะให้ความช่วยเหลือคุกประการ และไค้ให้บุหรี่แก่ประสาน ๑ กระท่อง 

ขณะนั้นนายจำลองหวหนาควบคุมรถไค้ยืนอยู่ทีนนควย คำนไเรถเหล่านจึงได้รบความสะควกมๅฦ 

ภายหล่งคุณสุนทร สนทรนาวิน คงทราบเรื่องนั้เขา จึงเอาคุณยิน คุณเจือ คุณจำลองออกจๅก 

องค์การท่าเรือหมค) 

ค่อม'าถึงช่อหาที ๓ ที'กล่าวหาว,ายึครถเล่าหนห้ทีคำรวจครวจคนเช่าเมืองมาค้ค้แปลงใช่ 

ช่วยเหลือพวกกบฎ ผู้ไค่สวนถามว่าเห็นรถค่ารวจ ฯ ไหม คอบว่าเห็น ถามว่ารืไหมว่าเบีนรก 



๑๖๖ 

ตำรวจ ๆ คอบว่ารู้เพราะมีคราโล่ ถามว่าทำไมรึงเอาไปใช้ คอบว่าทีแรกก็ขนไปน่ง้เล่นบนรถ 

แลนค์โรเวอ'ร์คน'นั้นเพราะ'ไม่มีคนเผ้า เหลือบไปเห็นสายไฟพ้ามันหอยธยุ่ณ็อามาต่อทางฅรงคู 

แลวก็ลองลฅารท เครืองมนก็ฅิค เลยบอกขอยืมจากยามท่าเรือแล้ว่ขบไปกินโอเลยงทิรานค'เท')ง 

[กด"ง ๕ แลวก็เอามารอดไว้ขำงเรือบางระจุ้น ถามว่าทำไมเอามาจอดไว้ขำงเรือบางระจุ้น คอบว่า 

เอาไว้ทีอื่นก็ไม่ม็คนเผา กลวของเขาจะหาย 

ผู้ไต่สวนถามว่าใครทาสีหมอก ฅอบว่าทหารทากนเอง ถามว่าทหารที่ไหน คอบว่า 

ทหารที่เรือบางระจีน เวลาน็ปลคกองหนนไปหมอแลว ถามว่าไค้ออกวิงไปกองสํญญาณบ๎างหรือ 

เปล่า ฅอบว่าหมวคภทรเอาไปหนหนึ่ง 

ผู้ไต่สวนพลิกแพ้มให้การ แส่วบอกว่าเรือบางระจนยิงบนใหญ่ไปฅกที่โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ก็มื ตกสนามม่าราชกรีฑาก็มื ฅกที่ไหนต่อที่ไหนอีกรวม ๕ น์ต่ ทางเรือยิงมาถึนค 

ฅอบว่าไม่ไค้ยิงเลย 

ความจริงนไเบ่นเรือบางระจนคือบ่น ๗๖/๕๑ ส่วนบ่นเรือสราษฎร์นนคือบ่นโบฟอร์ส 

ไม่เหมือนกิน เวลาไปรบลูกเลื่อนคืนจากกรมสรรพาวธทหารบกในโอกาสหล่ง คุณชิฅ ชศรี บ่น 

ว่าเอาไปโยนเสียบ่นบเหมค ฅ็องซ่อมกินแทบทุกอิน 

ตรงนึ่ผู้ไต่สวนจะเอาเรื่องวาเรือบางระจนยิงบ่นใหญ่ให้ได้ แต่แท้จริงไม่ไค้ยิงจริงๆ 

คุณประสานจึงบ่าให้ตำรวจ ๆ ไปสำรวจลูกบ่นในเรือค ขาพเจาถามว่าเวลาทหารบกมายึคกรม 

สรรพาวธทหารเรือเขาไม่เอาลูกบ่นใหญ่ไปควยคอกหรือประสานตอบว่าเปล่า เขาเอาไปแต่ลูกเลื่อน 

ผู้ไต่สวนให้เล่าถึงตอนแตกทิพ ประสานก็เล่าไปตามความจริงคงที่ไค้เคยเขียนมาแล่ว 

กล่าวถึงเรือปราบขนคนบ่วยไปบางนาเบ่นลำแรก แลวก็เรือริตน ฯ เรือสุโขทไ) เรือเภตราเรือ 

บางระจน. 

ถามว่าในเรือบางระจึนมืใครโคยสารไปบ่าง ประสานก็ตอบไปตามจริง ๆ ว่าคุณชลี 

สินธุโสภณ คุณภทร เอ๊ยมรตน์ คุณจริส บุญบงการ คุณสนธิ บุณยะชย และนายทหาร 

เด็กๆ ในกองสญญาณ ทร. อีกแยะ 

ผ้ไฅ่สวนถามว่าแต่เติมใม่รู้เรื่องกบฏเลยเจียวหรือ ประสานตอบไม่ริเลย เพ็งมารู้อี 

ตอนคุณภํทรมาส0งให้จึคหมู่รบนี่แหละ และอะไร ๆ ก็ปฎิบ่ฅไปตามคำลํงของหมวคภทรทุกอย่าง. 



๑๖๗ 

ผู้ไฅ่สวนซักใ'!, นรืองบนเรือบางประจนยิงเกรีองบนอีก ประสานทก่ให้ไปสำรวจลูกบน 

ไนเรือ. - 

ผู้ไฅ่สวนก็คงร้ว่าคุณประสาน'โกหกบก่ง จริงบาง อีครงไหนอยากจะร้จริง ๆ อีบอก 

ว่าทนไม่จค มาคุยกน ถามว่ายกรถยนคอะไรไปในเรือ คอบว่ารถจปของทหารเรือเลข ๑อ๓๓๒ 

ถามว่ายกเอาไปทำไม คอบว่าจะเอาไปขายกินก็บงเอีญทำรๅจ ๆ มาพบเข่าเสยก่อน. 

ประสานบอกว่าให้การและคุยอยู่จนเย็น ผ้ไค่สวนชวนไปกินขก่วที่บก่น ประสานขอ 

คว [ม่ไป บอกว่าจะไปธระ ส่วนในใจคิคครก่มๆ แกอย่บก่งเหมือนกน ผลสคทก่ยเมื่อเห็นประสาน 

ไม ไปบานแโ แน่ แกจึงบอกให้รู้ว่าแกกับคุณประสงค์ กักคสภา (พี่ชายนายประสานน) ชอบพอ 

กับแกมาก 

จากประสบการณ์ที่คุณประสานเลก่มานึ่จะเห็นไค้วำทางการทํองการ ตวหน่งสอ ผ้จุคจะ 

จคไปอยางไรศาลหรือทางการก็จะพิจารณาคามกัวหนํงสีอนน ๆ ขอชกควอย่างง่าย ๆ ว่าครื่งหนึ่งศาล 

ลงโทษ พลฅรี เนฅร เขมะ เยธ๊น เบนกบฏคนเคียว ที่งนึ่เพราะคนอื่นเขาปฏิเสธไม่ยอมรีบว่า 

เบนกบฎควย ศาลก็เชื่อ เพราะโจทก์สึบพยานไม่สมจริงว่าเขาเบนกบฎจริง ส่วนคุณเนครไปรีบ 

กบเขาว่าเบนกบฏ ศาลกคองคคสิน'ว่าคุณเ'นครเบนกบฎ ซึงมนเบนเรื่องวิฅถารเหลือเกินทึกบฎ 

ครก่หนึ่งมีคำกบฏคนเคียวใคร ๆ ทีงโลกไม่มีใครเชื่อว่าจริง แค่มนอีจริงลงไปแลำในประวคศาสคร์ 

เมืองไทย 

คำให้การของคุณจวบ พลกลา อีเหมือนกัน ทำรวจ ๆ จคไว้และบอกว่าจะใช้ไปกัน 

ในศาล ไค้ ครื่นภายหลงคุณจวบมาให้การเบนพยานโจทก์ในศาล คุณจวบให้การอ่อนไป คือใช้ 

กัพท์ว่า "คูเหมือนว่า,, “บางทีจะ, “คิคว่าคงจะอะไรทำนองนึ่ เล่นเอาคุณบน โชทํกะพุกกนะ 

ผ้ควบคุมคคีโกรธคุณจวบยิงนก รำ ๆ จะพ้องคุณจวบว่าเบนพยานเทีจเสียแลว แค่แลวเรื่องเบน 

ไปอย่างไรไม่ทราบ เลยเงียบหายไป นึ่แหละคือเรื่องของควหนงลือนีนีเอง 

เมื่อคุณประสานให้การแลว ผู้ไค่สวนก็ปล่อยกลบบก่น อีกสามสี่กันคุณภัทร เอี่ยม 

รีตน์ อีโคนไค,สวนบก่ง 

เมื่อไฅ่สวนเสร็จ คุณภทรโคนกังที่สถานีลูมพินีหลายกัน ขณะนึ่แกส่งมีให้ทหารเรือ 

คนใคไปเยี่ยมแก เพราะยี่งเยี่ยมมาก ความลบอีจะยิงแฅกมาก ผลสุคทำยคุณภัทรไค้มาอย่สนาม 

กฬาร่วมกบพวกเราอีกคนหนึ่ง 



©๖๘ 

ฅำรวจ ๆ ที่คุมพวกเราบางคนก็มีมนษยธรรม บางกนก็เบนจารบรษ บางคนก็ฅีเสมอ 

1คยถอว่าเบนพวกขคะรๅง บางคนก็เบนสภาพบรษ บางคนก็เบนเจ่ามอการพน*น บางคนก็รบ 

จาง บางคนกคีหนายกษ บางคนก็ประจบจะลวงความลบเอๅไปเสนอนาย แค,ส่วนมากนํบว่าดีมาก 

กว่าเลว 

รานคาทึทน้าประคูลวคหนามม็คๅทํ้งแม่!ขง, น้าแข็ง, กาแฟ, ลอฅเฅอรึ, โซคา, 

บุหรี่, ไม้ข็คไฟ, ขาวราคแกง จิปาถะ แค่ราคาออกจะแพงอย่สํกหน่อย สมกับที่เขาเรียกว่า 

คลาคหนาคุก การซอไม่ใช่วะซอน้ายเงินสคเสมอไป บางทีก็เชื่อกนคนละแยะ ๆ ขาพเจ่าไเาเห็น 

พ่อคา ๒-๓ คน คามทวงเงินทีลหโทษอีกบางก็มี 

พสคีของคะรางสนามกีฬ’าเบินคนมีมนษยธรรมดึมๅก ถือว่าผ้น้องหาเบนขาราชการที่ 

บงเอิญฅองโคนชะคากรรม ไม่1ใช่ผ้รีาย เขาให้เกียรฅแก่เรามาก ผิคก'ว่าตำรวจ ๆ ที่ควบคมเรา 

ซึงมกกระเคียคจะนึกว่าเราเบินผ้รำยไบ่เสียฉิบ 

ไค้เกีคเรื่อง.กบขำพเน้าเรื่องหนึ่งคือ มีพลตำรวจ ฯ คนหนึ่งว่าเคยเบนน้กเรียนพยาบาล 

ทหารเรือแน้วก็ออกไปรบราชการตำรวจ น้าพเน้าเห็นเขามานอนในที่นอนของนายทหารพวกเรา 

คูยงกะเพื่อนเล่นของมไเ วนแรกน้าพเน้าก็ไม่นึกอะไรเพราะไม่ร้ว่าใครเบนใคร น้นที่สองขาพเน้า 

จึงถามพวกเราคู ไค้ความว่าเบนตำรวจ น้าพเน้าก็น้องมไเคาเขม็ง มนก็'น้องคขำพเ'น้า น้าพเน้าไค้ 

กระช้บพคน้บพวกเราว่ามีนจองหองจริงนะ มีนผลุคลุกออกไปน้างนอกอาคาร ไปอวคน้กคาและ 

กล่าวคำอาฆาฅว่าจะเอาอิฐท1มหำน้าพเน้า นายสมทบ น้าวสุวรรณ กบ นายสุคจิฅตํ พันธทรพย์ 

เบนเคือคเบนแคนจะไปชกมีน เขาบอกว่าเวลานึ่ลอกคราบนายทหารออกแลว กลายเบนผู้คองหา 

ค่กคินาก็เสมอ ๆ กบมน ควรชกกบมันไค้ ขำพเน้าคองห็ามว่าอย่าเอาพิมเสนไปแลกมับเกลือ 

เรื่องนึ่รีไปถึงนายตำรวจ ๆ เวร เขามาขอโทษขอโพยน้าพเน้าบอกว่าอย่าไปถือสากับคนบำระห็าเลย 

น้าพเจำคองอคใจไว้เบนอย่างมากเพราะเวลานึ่ฌนราชสีห์ที่ไม่มีขนเสียแลำ สำนึกไว้ไค้เช่นนึ่ก็ 

ค่อยสบายใจขนหน่อย. 

ขำพเน้เพคกบคณบุรินทร์ ศรีวรรธนะว่า “ลือไค้เบิกเงินเคือนฟ่รืละวะสามเคือนนึ่น่ะ 

เพราะเขาไม่ลงคำล่งพักราชการอย่างอ"ว่,, พอจวนไค้กัก ๘๐ กัน คุณบุรินทร์ถูกปล่อยคำออกมา 

จากลวคหนามสนามกีฬาในคอนสาย คูเหมือนตำรวจ ฯ เขาเรียกคำไปปล่อยคนเคียว พอคกบ่าย 



) 

๑๖๙ 

คุณบุรน,ทรหอบเบยรขวคใหญ่ม'า ๖ ขวค แม่โขง ๒ ฃวค โซฤา ๒ ขวค บรรจุหีบกระคาษมา ๒ 

กลองเอามาเลยงพวกเรา (เวลานนขำพเจำยงเบนสรวิร^เลยไม่ไค้แอำงกะเขาควย) คนทํคีใจมากท์ 

สุคคูเหมอนจะเบนคุณสุคจิคค พันธุบรพย เพราะพ่อนํนเวนไม่ไค้สกเย็นเคียว. 

อารมณทึมีใจพิศวาทก้นมาก คืนวินนํ้นคุณบรินทร์เลยขอชินญๅฅคางในฅะราง ๑ คืน 

ทาฌาน เม่ทราบว่าไค้ปล่อยเขาจึงไม่มาคาม และคเหมือนแม่บานออกจะเคือง ๆ ทคุณบุรินทร 

ทะเลนจะเอาไวหนวคแข่งกบขาพเจา เมียเขาบอกว่าอยากเบนโจรหรือ เวลานํ้ไเชกจะห่างวนจึง 

มาท็หนึ่ง เลยไม่ทราบวาพ่อผวิไค้พันคคีแลว. 

พอรุ่งเชาคุณบุรินทรืจะออกประฤ ตำรวจ ๆ ไม่ให้ออก เพราะตำรวจ ฯ ท่อนญาฅให้ 

คุณบุรินทร์คางนนเขาออกเวรไปแลวิ เลยเกิคล่งเลํงก'นพักใหญ่จึงออกไค้. 

ขางคุณสกล ช่างประคบ นนหมอคูบอกว่าจะไค้ออกว่นนึ่นว่นนึ่ คุณลาวณณ์ ก็มา 

ส่งข่าวให้คีใจเล่นเพราะพ่ชายคุณสกลเบนนายตำรวจใหญเหมือนก้น ผลสุคทำยเหลวไม่ไค้ออกจน 

แลวจนรอค พวกเราก็กระเซำกนว่าจะท์งเพื่อนฝงไปเสียก่อนอย่างไรล่ะ ออกก็ตํองออกควยก้นซี 

ขำพเจำพูคกไ)เรือต?เฮงและพลทหารสองคนที่ไปยึคโทรศพท์กลางว่า ถำทางกำรเขา 

ปล่อยหมค เหลือแต่แกสามคน{เจะว่าอย่างไร เขาก็บอกว่ากำทำอย่างนึ่ ผมก็แย่น่ะซีครบ (ผล 

สุคทำยสามคนนึ่ถูกพ้องศาลจริง ๆ น่ะแหละ) 

พลทหารสองคนนึ่รบหนำที่เบนหมอนวคบำง เบนคน'ริบใช้บาง พวกเราเลยค่อยย้งชวิ 

หน่อย ผิคก้แอยู่'ในสนฅิบาล ลิงฅองทำงานของลิงเองโคยไม่มีคนอื่นช่วยทำให้ 

เวลานึ่นนายพลเรือในกองพัพเรือมี ๑๓ คน แต่คุณสุนทร สุนทรนาวิน ไปริบราช 

การกระทรวงคมนาคม คงเหลือมีฅํว่อยู่ ๑๒ คน ในจำนวนน็ไม่ถูกจบเสย ๒ คน คือท่าน 

ครรชิฅพล อาภากร กบ หลวงจำรสจกราวธ คงถูกจบ ๑๐ คน 

ใน ๑๐ คนนอ ยใ แส โม ส ค I 1) ง่จ 'า ๒ คนคอครคลอง 1ตย กบหลวงนาวาวจค มคณ 

เฉลิม สลิรถาวร พ่วงทำยไปอยู่ควยอีกคนหนึ่ง จำนวนนึ่มีครูคลองเฅยคนเคียวถูกพ้องศาล หลวง 

นาวาวิจิฅ พอหลคออกมาก็บวชท่วคสุทํศน์ คุณเฉลิม คงเขาประจำการตามเคิม. 

นายพลเรืออีก ๘ คนถูกขงทํพลบพลาไชย คอรองผู้บญ่ชาการ คุณแชน บจจสานนท์ 

" คณกนก นพคุณ คุณชลื ลินธุโสภณ คุณชลิฅ กลกำมธร คุณประวิศ ศรืพิพัฒน์ หลวง 



* 
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คษกรกำจาย หมอสงวน รุจราภา นอกน1แมีหางเครื่องอีกคือ คุณคิศ ไชยธวช คุณพิณ พํนรุ 

ทวี คุณกระวี หาวเจริญ และคุณผน โพธิสุนทร 

หมอสงวน รุจิราภา ถกหาว่าพคกํบคุณทหาร ขำหิริญ ทีกรมแพทย์ทหารเรือและ 

ทำแผล'ให้พวกกบฏ เรืองน็สมาคมแพทย์,ทวงตำรวจ ๆ อย่างหน์ก'หน่วง ตำรวจ ๆ ฅองปล่อยตำ 

ออกมาเบนงวคแรก 

หลวงคไ}กรกำจายเจำกรมสรรพาวุธทหารเรือ ถกห เว่าจ่ายอาวุธให้พวกกบฏ ครืนสบ 

เขา'จริง ๆ ท่านจ่ายให้เฉพาะที่รองผ้บญชาการมีจคหมายไปสงจ่ายเท่านน คนทีมาเบิกควยวาจาท่าน 

มิไค้'จ่ายเลย ทางตำรวจ ฯ เหินประจำษีพยานว่าสุจริตจริง ๆ จึงปล่อยออกไปเบินงวคแรกพรอม 

กํบหมอสงวน รุจ-ราภา ท่านผู้นืภายหลำราชการทหารเรือขอรองให้มารบราชการในกองท่พเรือ 

อีกจนปลคเกษียณอายุ 

คุณพิณ พนธุทวี ผู้บงคบกองโรงเรียนชุมพลทหารเรือถูกหาว่ายกกำลำมาช่วยกอง 

ส่ญญาณทหารเรือ คุณพิณแกว่าไค้ยกมาตามคำส่งโทรเลขของกรมเสนาธิการทหารเรือ ไค้สอบ 

โทรเลขแลำปรากฏว่าจริง จึงถูกปลอยออกเบนงวคที่สองคนเคียว ท่านผู้น็ภายหลงขอกลไ]เขำ 

รบราชการใหม่และรบอย่จนบจจุบนน็ เพราะแต่เติมมีคำสำให้พำราชการเช่นขำพเจำเหมือนกไเ 

งวคที่สามยำยที่คุมขำไปอยู่ลหุโทษคือรองผู้บญชาการ รองเสนาธิการผายยุทธการ 

ผ้บํญชาการมณฑล ทร. ๑ ผู้บำคบการกองสญญาณทหารเรือ ท8ง ๔ คนน็ถูกพิองศาลหาว่า 

เบนกบฏ ขณะนืผ้บญชาการกองสำญญาณทหารเรือไค้เบนปลคกระทรวงอฅสาหกรรม ส่วนอีก ๓ 

คน ยำเล่นกลวยไม้อย่กบบำนเฉย ๆ. 

คุณชล่ต กุลกำมีธร ถูกหาว่าอะไรไม่รู้ ไต่สวนแลำไม่ปรากฏว่าไค้สำการอะไรเลย 

ถกปล่อยตำเบนงวคที่ ๔ เวลานอยู่กบบาน'ทำการคำ. 

คุณประวิศ ศรีพิพิฒน์ ถูกหาว่าหุงขำวให้กบฏกิน ไต่สวนแล่วไม่'ไค้เรือง-จะเอาผิค 

อย่างไร ถกปล่อยตำเบนงวคที่ ๔ เวลานืไปคูแลนำเรียนไทยที่กรุงบอนน์ 

คณติศ ไชยธวช ถูกหาว่าเบนกบฏเพราะจบไค้ในกองสญญาณ ไต่สวนแล่วปรากฏ 

ว่าแกนอนอยู่เฉย ๆ ถกปล่อยตำเบนงวคที่ ๔ รบราชการแลวก็ถูกปลคไปตน พ.ศ. ๒๕๐๓ 



๑๗๑ 

คุณกว หาวหริญ ถูกหาว่าคุมกำลำเข่าต่อดก้นรฐบาล ไฅ่สวนแลวปรากฏว่าแกไม่มี 

ก]ลงจะคุม เพราะล่งหนาทให้คุณวิ•กูรไปแลำ ถกปล่อยตีวเบนงวดที่ ๔ เวลานฌึนลกจำงของ 

กรมสวิสคการทหาวิเรือ. 

ใคร ๆ เขาไปกนหมอแลว คงเหลือแต่คุณผน โพธ็สนทร คนเคียวทึพลบพลาไชย 

คุณกระวเลาวาชกเบนหวงเหมือน,ก่น เพราะเห็นอย่คนเคียวใคด ๆ ภายหล”งคณผไแากพ้อง 

ศาลจนไค้. 

สำหรบนายทหารผู้ใหญ่ที่ถูกพ้องศาล มื.- 

ผู้บญชาการทหารเรือ ถูกหาร่วมมือกับพวกกบฏโคยให้เครื่องบนทึกเสียงไปกับคุณ 

สมหมาย บุนนาค ขอนเบนเรืองฉกรรจ์กว่าข่ออื่นโค เพราะนอกน*นแลำเบนแต่คำเลื่อนลอย สืบ 

ไมไคว่าแมทพเรือสงการรบอย่างใดเลย จากปากคำของคุณสมหมายคนเคียวอาจจะไม่พอลงโทษ 

ฅารวจจงฅองเอาปากขาพเจายนอีกดๆย ขาพเจ่ากไม่ยอมเบนพยานโจทก์ กลบจะเบนพยานจำเลย 

เสยควยซา แต่บงเอิญคดีนย่งไม่มีการสืบพยานจำเลย คดีก็ลมลงเสียก่อน โคยพระราชบํญ่ญ่ฅ 

นิรโทษกรรม พ.ศ. ๒๕00 ทนายความของท่านคือหลวงอรรถไกวลวทึ กับคุณประวิค ศรีพิพ*ฌน์ 

รองผู้บ”-ญชาการทหารเรือ ถูกหาว่าเบนผู้สํงให้กรมสรรพาวุธทหารเรือจ่ายอาวุธให้กอง 

สญญาณทหารเรือและเรือฅระเวนวารี (ทนายความของท่านข่าพเจ่าจ่าชื่อไม่ไค้เสียแลว คลบคลาย 

คล'บคลาว่าจะอยู่ทางถนนนามบ*'ญญ่ฅ และดเหมือนภายหล'งถอนตี'วจากทนายจำเลย) ท่านแก้ว่า 

ท่านส่ง-จริงแต่สีงมาเพื่อบองก่เน์กรมกอง เกรงว่าพวกกบฏจะมายึดครอง เลยเหมาเอาว่าทหารบก 

ที่มาตีกองสํญ่ญาณ ทร. นนแหละเบนพวกกบฏ สำหรบรายนทางกรมอ”ยการจะไม่พ้อง พยายาม 

หาทางบายไปให้ผู้บญชาการรบไปเสียคนเดียว แต่เมื่อฅรวจคำให้การดแลว ไม่ปรากฎว่าท่านชิด 

ไปย่งัผู้บ*ญ่ชาการแม้แต่ประโยคเดียว ท่านยอมรบเสียผู้เคียวอย่างชายชาติทหาร 

รองเสนาธิการผายยุทธการถูกหาว่าส่งให้ทหารโรงเรียนชุมพล ทร. มาร่วมรบกบกอง 

ส”ญญาณ ทร. ทนายความของท่านคือหลวงประกอบนิติสาร ท่านแกวาท่านส่งจริง เพื่อจะร*'กษๅ 

กองสญญาณมี!ห้ฒฎยึดไปได้ รายนก็เช่นเคียวก่นกบรองผู้บญชาการ คืออ”ยการจะหาทางไม่พ้อง 

เหมือนกนแต่หาไม่พบ ท่านเล่นริบอย่างชายชาติทหารเช่นกน 



๏๗๒ 

ผู้บญชาการมณฑลทหารเรือ1ที่ ๑ ถกหาว่าสงให้ นย. ๔ และ นย. ๕ ทำการต่อตำน 

ทหารผายรฐบาลทางสะพานปฐมบรมร-าชานุสรณ์และทำชางวงหลวง ท่านแก้ว่าทำนสงจริง ท1งนึ่ 

เบนไปคามแผนปราบกบฏทีไค้กำหนคไว้ และก็ฅรีงไว้เพื่อมิให้พวกกบฎลกเขำมายึคพระราชวงเดิม 

และกองเรือรบ รายนึ่ถูกนองเลยเถิคไปหน่อยถึงกบไปพะบ๊ก้บรถล่งหนำโรงเรียนสวนคุหลาบ 

ทนายความคือ คุณพ้ก ณ สงขลา 

ผูบญชาการกองส่ญญาณทหารเรือถกหาว่าเบนผ้ต่อตำนทหารผายรฐบาล ไม่ยอมให้ 

ทหารผ่ายรฐบาลบุกเขาจุบนกใฆษณาทางวิทยุ ๆ ที่ศาลาแคง ท่านแก้ขอหาว่าทำนรกษๅกองสญญาณ 

ของท่าน ท่านมิไค้ไปบุกรุกใคร ท่านทำฅามแผนปราบกบฎต่างหาก ทนายความของท่านดเหมือน 

จุะเบนคนเคียวก้นกบของรองผ้บ"ญชาการ 

พึงสำเกคว่าพวกนาวาเอกไม่มีใครถูกพ้องเลย เพราะอฒารฅรวจุพบว่าบุกคนทำไปคาม 

คำสห้ของผู้บงคบบญชาทะนห้น สำหรบขก้พเจุำนไเกลำคิคคุกมากกว่าคนอึ่นถึงกไ]วานเมียขก้พเจา 

ให้ไปเล่าเรื่องพฤดิการณ์ต่าง ๆ ของขก้พเจุก้โคยละเอียคให้พระพื่เลื่ยงเนื่องพึง แลำวานคุณท่าวไป 

ช่วยเล่าให้หลวงอรรถปรีชาชนปกร อธิบคีกรมอํยการพึงอีกต่อหนื่งให้เรียนท่านควยว่า ‘ปฏีบํฅ 

อย่างงจุะพ้องกนอีกหรือ ท่ 

ผู้บงคบกองต่อสู้อากาศยาน' ถูกหาว่าส่งกำลำเขก้ต่อคก้นกำลำรฐบาลที่สะพานปฐม- 

บรมราชานุสรณ์โคยพลการ ท่านผู้นื่มิได้ซคนายเช่นเคียวก้น อนึ่ง พึงส่งเกฅว่านายทหารของ 

สอ. อีก ๒ นายคือ คุณล่กษณ์ คเชนทรช่ย และคุณจิฅค์ สภาวสุ ก็มิไค้พันายเช่นเคียวก้น 

เลยรวม “ขย้ม,, พ้องรายฅว่ไปเลย 

ส่วนผ้ถกพ้องรายอื่น ๆ ก็ถกขอหาทำนองเคียวกนว่า พัอตำนกำลำของรฐบาล,, สรป 

ลงท่ายว่าเบนกบฎ จะตํองประหารบาง จุะตํอีงฅิคคุกคลอคชีวิฅบาง จุะตํองฅิคคก ๒๐ บบาง 

นอยกว่านนถก้จะไม่มืเพราะเบนโทษฉกรรจ์ 

คราวนึ่โปรคหวนไปคูทางสนามกฬาบก้ง อีมวยนำลอฅเฅอรี่มาขายกไแกลื่อนกล'}ค 

พวกเราไม่มีอะไรจะเสี่ยงเลยตองเสยงโชคทางหวยเบอร์ แทงหาย - แทงหาย มีคราวหนึ่งอีม่วย 

มาบอก'ว่าเล่มที่นำมาขายให้แก่พวกเรานี่แหละตํองถูกแน่ ๆ บุกคนต่างคีใจกนว่า ใครหนอที่จะมี 

โอกาสเบนผ้มีโชคหลายพนบาทคราวน แต่ขำพเจก้นนไม่มีหว่งกบเขาเลย เพราะไม่ไค้ซอ อ0ฐ 

จะยาไส้เขำไปยVIมไครีม ทะเล็นจะเอาไปหย่อนลงปากเสือคราวละสิบบาท มนจะไหวหรือ ? 



ซิ๗;'ก 

คนนนครวจเลขของฅนก็ไม่เห็นถูก คนนืตรวจเลขของฅนกิไม่เห็นถก วา ! ใคร 

ซอ!บทถูกล่ะหว่า ภายในร1วสวคหนามหนำเบ้ ๆ ฅามก''แ ไม่มใครถกสํกคน ไล่ไป 

เลมา กลายเบนตำรวจ ๆ หน์าร้ว่ลวคหนามตำงหๅกเบ้นผ้กก7ๅงวล พวกเราเลยปลง 

อนจจงวาอมวยนำลาภมาให้กงปๅกแกๅย^กวะเฤฎกไม่เช่ๅ ฎพิใฐ่เฎย I เลยปลงอาบํตเฉไปเสียใหม่ 

วา โชคคทางลาภมกโชครายทางสงขๅร หมายถึงว่ากวีถกสลากกินแบ่งก็ตํฎง!คใา,พ้องศาล เรา 

เอาภาษฅผ่รงบทนีมๅแปลงเล่น!กิ ๆ อย่างนํนแหละ 

วนกินลวงมานานเขา-นานเขา-เกือบ ๙0 วนเขาไปละซี สำหรบคณสกล ช่างประคืบ 

ทถูกจบในวนที ซิ กรกฎาคม ข่าวปล่อย-ข่าวส่งลห-ข่าวพ้องศาลกิลือกินว่อนไป แต่ไม่เห็น 

ปฏิกิริยาอย่างใคทางตำรวจฯ หรือเขาจะยืตกๅรขํงตํอไปอีกล่ะหว่า 9 อี! ยืกไม่ไก้ซี กฎหมาย 

เขากำหนกใหตำรวจ ๆ ขืงผตอง 1ว้ไค้เพียง ๙0 วนเท่านนนํ อีกานชกเกิคเบ้นนํกกฎหมายกนใหญ 

ส่วนพสกิกิช่วยปลอบใจพวกเราว่าเขาคงปล่อยน่ะ อยากกใจไปเลย อีกวนสองวนนแหละ 

พวกทีเขวีมาเย่ยมพวกเราถึงในตะรางรVลวคหนามเท่าที่จำไต้คือ คณรกน์ รุขๅมาศ 

ทานอทยเฉลมลาภ, หมอสกล ชลออย, ภรรยาคุณไสว ศรีผกง กํบ่ลกชาย, เรือ!ท นาวี 

มหารกขกะ (นายคนน้แกงเครื่องแบบทหารเรือเต็มที่-ซึ่งผิกกิบ่ใคร ๆ ที่งหมก) สนอง ยุวบรณ์ 

เบ้นนายทหารเรือรุ่นอาวุโสแกเข่ามาซวนคุณสกล ช่างประกบ ไปเบ้นผู้บำคบการเรือของ เจ๊กลำ 

หนึ่ง โดยฅำแกเองจะขอเบนคนหน และใครอีกก็ชกจะจำไม่ได้เสียแข่ว 

สำหรำเผู้ทีมาเยี่ยมข่าพเจาโดยเฉพาะคือแม่เล้ยงของข่าพเจ่ากบบาแจ่ม ท1งค่นึ่มาจาก 

ทองนาตำบลคอกควายจ่งหวคสมุทรสาคร พวกในกรุงเทพ ฯก็มีอีกหลายคน ซึ่งข่าพเจ่าขอขอบ 

พระคุณเบ็1นอย่างมาก นอกนนก็มีญาติของบรรดาทหารกองประวํฅิคาสฅร์ทหารเรือช่วยมาบอ(ๅว่า 

เขาให้การไปอย่างไรบ่าง เพื่อให้ข่าพเจ่าอุ่นใจ 

วนคืนยีงใกล้เข่ามา ต่างก็รอนใจบ่าง เย็นใจบ่าง ส่วนรอนใจนนแหละมากกว่าเย็นใจุ 

บางคนก็ไค้ข่าวมาว่ากรมอยการยงตรวจสำนวนไม่เสร็จบ่าง บางคนก็ว่าฅนน่าจะหลดแน่บ่าง เพราะ 

มีคนมาบอกข่าว คืนหนึ่งมีญาติชองคุณสงด ชลออยู่ มากระซิบที'ข่างรวลวดหนามว่า “แกท่าจะ 

ไม่เบนไรดอก” ข่าวนึ่ทำให้พวกเราดีใจกนมาก เพราะข่าคุณสงำผู้ยิงรถถำคว่ายำโดนปล่อย พวอ 

เราซึ่งเบนพวกหางเครื่องเท่านึ่นมนจะ ไปโดนพ้องไค้อย่างไร 



๑๗๔ 

วนชชะคากรรม'ไค้มาถึง ! คเหมือนจะเบนวนที่ ๒๖ กนยายน ๒๔๙๔ วนนนมีแม่บ่าน 

มา,ชุมนุมกันที่สนามกีฬามาก'หนำ,หลายฅๅคิว้ยกน 

คำรวจๆ ไค้มาเรียกชอนายเฮง พ?)ทหารสองคน นายเคราแห่งสนค้บาล นายประสิทธิ 

แห่งศุลกากร ลูกชายนายห่างขายยาเบอร์ลิน นายนิคม กอบโกย นายชุบ สรื่งบน เรีอศรีอยุธยา 

และใครฅ่อใครอีกหลายคน ส่งให้เฅ?ยมเครื่องที่นอนไปควย คุณสงค ชลออย่ ก็เฅรียมเครื่อง 

ที่นอนกะเขาควย แค่เขาไม่เอาไปเพราะไม1มืชื่อในกัญชี นายเฮงมานำไหว้ขำพเจำนาฅาคลอหน่วย 

แกคงส่งหรณว่าคงจะโคนพ้องแน่ เสร็จแส่วตำรวจฯก็นำขนรถยนฅ์ไปในเวลาประมาณ ๑๕๐๐ 

พวกเราจบกลุ่มพิเคราะห์กไเว่าตำรวจ ๆ นำไปปล่อยฅวหรือนำไปเขำคุกลหุโทษ บ่างก็ 

ว่าพวกนนทำความผิครำยแรงกว่าเรา น่าจะถกพ้องศาล แค่เถียงกนอย่อย่างนนเอง ไม่แน่ว่าเขา 

ไปคีหรือไปรำย 

เมืยคุณสง'ค ชลออย่ เค้นหนำเร่อร่าเขำมาในคะรางสนามกีฬา บอกว่า,ขำงนอกมืรถ 

ตำรวจ ๆ เตรียมบ่นพรอมอยู่หลายกันเห็นจอครายทางอยู่ พวกเราจึงคะเนเอาว่าพวกที่ไปเมื่อฅะก็น้ 

คงไปเขำลหุโทษแน่ “งนพวกเราก็โคนปล่อย'ซีวะ,, คเหมือนจะเบ่นเถียงนายเลิศ ส่ฅย์เจริญ แส่ว 

แกก็รองลำฅคส่นไป 

พ่สคีแนะนำว่าถำจะให้แน่ฅองไปคูรายชื่อทีกรมอำการ หมอสกล ชลออย่ กบนายนอย 

ลกชายขำพเจำกขบบึ่งไปกรมอียการทนที ฅานิรู้ละว่าใครลูกพ้องใครถกปล่อย พวกเราก็ไค้แค่ 

น่งพ้งข่าวอย่ในสนามกีฬา 

สกครึ่งขํวโมงนายน์อยกลฺบมา บอกแค่ว่าคุณพ่อลูกปล่อย ขำพเจำถามว่าแส่วมืใคร 

บ่าง มนบอกชื่ออก ๒-๓ คนเท่าที่จำไค้ ขำพเจำบอกว่าแส่วทำไมไม่จคชื่อมาล่ะ มนบอกว่า 

อารามคีใจเลยลืม ส่วนหมอสกล ชลออยู่ ก็คูเหมือนไค้เรื่องแมน ๆ กบนายนำยนนแหละ ไม่ไค้ 

จคชื่อมาเหมือนกน (แค่ชกไม่แน่ใจเถียแลวว่าหมอสกลกลบมาสนามกีฬาพรอม ๆ กับนายน่อยหรือ 

เปล่าก็ไม่ร้) เบ่นอนว่า?แค่บางคนเท่าน่นที่ถูกปล่อย ส่วนคนถูกพ้องไปแส่วนนคเหมือนนายนอย 

สาธยายชื่อไค้แทบทุกคน 

ท1ง ๆ ที่บางคนไม่แน่ใจว่าลูกปล่อยหรือไม่ ก็ฅํ้งวร่เหลำกนขน โคยขำพเจึาเบ่นฅ1วโผ 

ใหญ่ เพราะข่า'พเจึาม่นใจแส่วว่า,โคนปล่อย เรียกเงินจากเมียมารอยบาทให้ไปซอแม่โขงและ 



6)๗๕ 

โฃค เมา วน'ใ4เองเบน'วน'ทํขำพเฃ์าเรีมกินเหลำใ'หม,อีกวาระหนึ่ง หลำจากอคมาได้ฅงหลายเคือน 

ฉลองเบนการเอิกเกริกกนเสียค้ 

คุณผาค ฅุงคะสมฅ ลูกนองคุณเผ่า ศรียานนท์ แอบมาคพวกเราว่าจะมีกิริยากน 

อยางไร ขาพเจาเคยรูจ้กคุณผาคมาแต่ก่อน เมื่อครำทำหนงสือขอให้รฐบาลซอำเนของหลวง 

นฤฌศมานค ทเอาฝนมาจากเปอริเชีย ฝ่นรๅยนคารากาซงมๅนาน คณเม่าอยากให้เรื่องเสร็จไป 

กฅองเอาเรองราวมาทำเสยเอง โคยหลวงนฤเบศมานิฅต่องยอมแบ่งเงิมให้แก่ลกน2อิงขฎงกนปๅง 

โคทราบวาคุณผาคไค้เงินไปเบีนวํๅนวนลำน 

เมอเหนหนาคุณผาคขๅพเจุๅบอกว่า คุณเม่าทำไมไม'มาเองล่ะ,, เขาห์วเราะอย่าง 

ครนเกรง ขาพเจาบอกว่า เอาเงินมา ในกระเปามีเท่าไรเบ่กคูถ ซอเล่าเลยงกนบ่างชีน่ะ’, เขา 

เบคกระเปา มธนบตรใบแคง คุ อยูสองใบ ขาพเจาเลยรบเอาไปไหนายสกจุคค พ้นธทรพย์ 

โปจคการซอแม่โขงมาคามระเบียบ วนนนเลยมีเหลำกินกนฟรี 

ขำพเจากระเซาเขาอีกว่า 'นายประภาสทำไมไม่มาควยล่ะ ถำมาคงโคนจุอีกหลายรอิย 

เหมีอนกน,, เขาบอกว่าท่านคงไม่ว่างกระมง เขารู้ว่าขำพเจำหมายถึงคุณประภๅส จารเสถียร 

เขาคื่มเขำไปแกวเคียว แล่วก็คงกลบไปรายงานให้คุณเม่ารู้ว่า ไม่เห็นมีกิริยาผึคแผกอะไร ส่ๅน 

ท์โคนจไปสองรอยบาทจะบอกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ 

นายนอยเอากล่องถ่ายรูปเล่ก ๆ มาจากไหนไม่ทราบ แต่'ไม่มีพล6ม คุณสิงห์ บรณสิงห์ 

ให็อฐไปซ้อพืล์มมา พวกเราก็จบกลุ่มถ่ายก่นฌนชุค ๆ ชุคละ ๕-๖ กน พวกพระราชวำเกิน 

พวก น.ย. ๕ พวก สญ. คเหมือนได้สก ๖ ชุคเห็นจะไค้ 

พีลมมีเหลือนายนอยก็เกีคมาแอบถ่าย'วงเหลำ คร. ขน ศรียาภัย มาร่วมคีไจควยในวง 

เหล่ำเหลือบไปเห็นมีคนถ่ายรูป หมอนนไม่พ้งอีรำค่าอีรมบ๊งฌ๊งเบีนการใหญ่ (ท่ามน'จะ นึก'ว่าเบน 

พวกตำรวจ ฯ หรือพวกหนังสือพิมพ์) ข่าพเข่าฅบบอกว่ามินเบนลกของข่าพเข่าเอง เมียข่าพเจำ 

บอกวท่ให้ถอดพ์ล่มบั้งเสียก็แล็ว์กํน ข่าพเจ่าบอกว่า “ทู่ระอะรายจะค่องบั้ง', 

รูปเหล่านึได้อด ข่าพเข่าเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้-ข่หาไม่พบ ส่วนเนกาทีฟ่ก็ให้คุณสิงห์ 

ไป บาน'นหายเสียแล่ว้ก็ใม่รู้ รูปประวฅกาสตร์ชุดติดตะรางเลยไม่มีแสดงให้กนอื่นเห็น กงเห็น 

แค่บรรดาพวกพ่องเท่าน*น 



©๗๖ 

รถยนต์ทางบำนก็กลบหมค เพราะตำรวจ ๆ ยงไม่ปล,!)ยให้พวกเรากลบบำนในเย็นวน 

นน พลคีบอกว่าเมื่ออโ)การปล่อยแลว ค0ารวจุ) ๆ ไม่มีหนำที่คุมขำ ภายในรวลวคหนามเกิคมี 

นกกฎหมายขน ตำรวจุ) ฯ หนำประฅูชกจุ)ะเห็นใจุ)พวกเรา ฃ็าพเจาบอกว่านอนมีนเสียอีกคืนหนึ่งก็ 

ไค้นหว่า บางคนไม่ยอม บอกว่าตองปล่อยซีวะ เลยพ้งไม่ไค้ศํพท์ผลทสคฅำรวจุ) ฯก็จะปล่อยละ 

เวลานนเบนเวลาท่มเศษเขาไปแลว ต่างคนต่างไม่อยากอย่ ขำพเจ่าเห็นว่าใคร ๆ เขาไม่อยู่กน 

ขำพเจำจะอยู่หาวิมานอะไร มีคนรบอาสาจะพาไปส่งบานเสียควย รถของเท่าเก็อะไรไม่ทราบมา 

นํงอีอยอ็งจะนำคุณสกล ช่างประคีบไปบานให้ไค้ในคืนนึ่ พวกเราเลขเตรียมตวกลบทกคน ขำพเจา 

เอง'นั้นแอบ'ไป,นิง1เออยู่บน'รถยนต์แล่วิคนเคียว 

มีรถยนต์แล่นเขามาคนหนึ่ง คุณพระพินิจซนคคี จะมาปล่อยผ้ฅองหาควยตนเอง 

ตำรวจ ๆ จึงมาตามขาพเจาไปจากรถยนต์มาเฃำแถวภายในอาคาร 

เมื่อเขาแถวเรียบรอยแล่ว นิบจำนวนเรียบรอยแลว ยำมีคน'ทึมไค้ถกปล่อยอีกราว 

๗—๘ คน 

พระพินิจ ฯ เรีมให้โอวาท ใจความสำคญมีว่าทปล่อยไปนิเบนเพราะการไฅ่สวน ๙๐ วน 

ไค้แค่น้เอง ภายหล่งอาจจะจบฅวมาไต่สวนอีกก็ไค้ แล่วก็ส่งสอนให้ประพฤติตนให้เบนพลเมืองคี 

ขาพเจ่านึกเทศนาในใจกระบุงหนึ่ง หนอย ! จะจบมาไต่สวนอีกก็ไค้ ! ผลสตทำยแกนิดวนไป 

เซ็นริบทราบการปลคปล่อยทื่พล่บพลาไซยในวนไหนก็ลืมเสียแล่ว 

คุณสิงห์ให้ขำพเจำกล่าวตอบคำของคุณพระ ขำพเจำไม่ยอม คุณสิงห์เลยกล่าวแทน มี 

ใจความขอบอกขอบใจตำรวจๆ ที่ให้ความเบนธรรมแก่ผู้ตองหา ขำพเจ่านึกในใจว่า ตำรวจ ๆเขา 

จะเอามึงเ,ขำคุก อโ]การต่างหากคีเขาปล่อย 

คืนนนขำพเจำกลบถงบานประมาณสองทุ่ม โคยรถของเท่าเกเพึ่อนของคุณสกล ช่าง 

ประคบ 

เชำวนรุ่งขนไค้ข่าวว่าคุณสงค ชลออยู่ ไปนิงไหว้เจำพ่อหลกเมือง เพราะไค้ยิงศาล 

ของท่านเบนรูเบอเร่อ 

เชำ'วนเคียวกบที่คุณสง'ค้ไปนิงไหว้เจ่าพ่อหลกเมือง ขำพเจำก็ซ้อของกนไปเยี่ยม 

คุณลํกษณ์ คเชนทร์ชยิ คุณจิฅฅ สภาวสุ และพวกพลเรือนประมาณ ๗-๘ คนที่ยำ)คงติคคำง 

อย่ในสนามกีฬา เคีนขนไปคที่นอนของพวกเราขำงบนคุโล่งน์ยน์ตาเหมือนบานไม่มีคนอย่ 



๑๗,๗ 

อีกไม่นานคุณลกษณ์ กไาคุณจิฅฅ์ก็ยไยภูมิลำเนาไปลหุโทษ ส่วนพวกพลเรือนเขำใจ 

วาบางคนกคงยาย'ไปควยเทมือนกน ฅะรางสนามกีฬาเบนอนจบเกมกนแคนเอง 

วนท้ ไปเซ็นรไ]ทราบการปลคปล่อยปงเอีญคุณนายลงสรง ณ บางชาง ขอรองให้'ขำพเจา 

ไปหมนลูกชายท๊นนทบุรี ขำพเจ่าเลยแอ่งขํวนายทหารเรือไปพลบพลาไชย ณ ที่น่นไค้พบคุณเพชร 

บ. วรศิริ ผ้ว่าราชการจงหวไ]น่านมาราชการฅิคค่อกไ]คุณพระพินิจชนคดีควยไค้ทกทายปราศรย 

กนฅามธรรมเนียม เพราะท่านผู้นึ่เคยเบนนายอำเภอที่บางละมุ มาแค่ก่อน 

ขำพเจ่าพบกบคุณพระพินิจชนคคีอีกครีงหนึ่ง ก็ในงานแค่งงานของพี่สาวนายคลองวน 

ปวนะฤทธ คงกล่าวแล่วน่นและ จนบานนึ่ย่งไม่พบหน่าท่านอีกเลย ส่วนใจนนน่ะคิคถึงท่าน 

อยู่เสมอมิไค้ขาค 

โรงพยาบาลทหารเรอ ปากคลองบอญ 

๒๖ ธนวาคม ๒๕๐๓ 



นิทานชาาไร, 

(ตอนท ๗๓) 

มงกรเลนนาเอาหางฟาคเรือคะมาคะงแค่พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือฅรื เวน 

นาวาเอกไปลำหนง ห"นไปล่อนาวาโท นาวาตรื เรือเอก เรือโท เรือฅรื พนจ่า และพลทหาร 

เล่นเสียเอยงกระเท่เร่ไปคาม ๆ รัน อค้คผ้อำนวยการทรัพย์สิน บญลอม พึ่งสนทร กเบนลำหนง 

ท่โคนหางม‘งกรฟาคเขาอย่างจง อคีคผู้อำนวยการทรพย์สิน เผ่า ศรียานนท์ นำจองถมีงทึงอยู่ใน 

วงปารุสกวน อคีฅผู้อำนวยการทรัพย์สิน ชุณห์ บิ1ณฑานนท์ นำใจระทึกอย่ในเก่งจีนทึบางกะบ่. 

ก่อนที่จะคำเน้นคติ อำรวจ ๆ อนุญาฅให้ญาติมิฅรได้เขำเยี่ยมจำเลยภายในห์องใค้ถุน 

ศาลอาญาหนึ่งวน นายทหารเรือนอกเครื่องแบบไค้ไปเยี่ยมผ้บงคบบญชาเก่าและมิครสหายกนเบน 

การใหญ่ ตำรวจๆ อนุญาฅให้เขาไค้เบนคนๆไป แอํคเหมือนเขาจะเชื่อใจว่าจำเลยไม่หนีแน่ คนทึ 

เขำเยี่ยมจึงไม่คองมเครื่องหมายใค ๆ ไค้แค่เอาหนำของคนเบนบฅรบอกว่าฅไม่ใช่จำเลยแน่. 

ขำพเจ่าจำไค้แม่นคือเรัาคุณวิชิฅชลธี อคีฅผ่บญชาการทหารเรือ ซึ่งเคยไค้ลมรส 

บางขวางมาแค,ครำ พ.ศ. ๒๔๗๖ น่นคนหนึ่ง นอกนำเชกเลือน ๆ เสียแรัว ลำจะให้นีกคก็เห็น 

จะมีขนวรทรพย์รกษา คุณสรัสค ภูติอนํนอํ คุณนำ นพคุณ. 

คนในหองขณะนึ่นแทบเค้นหลืกก่นไม่พน ไม่ร้ว่าใครเบนผู้เยี่ยม ใครเบนจำเลย 

เพราะเพีงหลคมาจากความเบนผู้คองหาควยกนหลายคน ผู้เยี่ยมทึไม่ค่อยไค้โผล่ก็มาเยี่ยมก่นรันนึ่ 

มากมาย จนจำไม่หวาคไหว ส่วนภรรยาของจำเลยนนคเหมือนจะมากนทกคน เช่น คุณจินคนา 

กณมณี คุณไพโรจน์ คุณเลิศวงศ์ คุณเพึ่อน อีฅาผน โพธิสุนทร ไม่มีเมียก็คองคุยรับคุณหญิง 

ผู้มารคา. 

วนซึ่งเบคให้เยี่ยมใหญ่รันครงนึ่คูเหมีอนจะเบนว่าสงศาลเบนรันแรก จำเลยคองมา'รับ 

พึ่งคำพ้องของรัยการเสียก่อน แรัวจึงเบคโอกาสให้หาทนายแก้ค่างไค้ คคีนึ่ถา'รัฐบาล'จะเล่น1ให้ 

มบ่อ,, ก็คองขนศาลทหาร แค่พอเยองมาขนศาลพลเรือนไค้ขาพเจำกเบาใจ เพราะหลคไค้คืง 

๗๕ % ถำขนศาลทหารจะมีโอกาสหสุคเพียง ๕ X เท่านน จำเลยทวโลกกรัวขนศาลทหารย็งน์ก. 

( 



๑๗๙ 

คุณประวศ ศรพิพ?มน พอหลคมาไค้จากพลบพลาไชยก็รืบไปถ่ายรูป ยืนคำรองฅ่อ 

เนฅบณ'ฑฅสภาขออนุญๅคเบนทนายความท,นที ท่านผู้นึ่สอบไค้ปรีญญาของเนค้บณฑฅเยอรม่น 

ภูมรูเทาคุณหยด แลงอทย แคถูกทางการเรียกคำกลำจุากท่ๅงประ1ทศเสีณรีวไปหน่อย เลยไม่ไค้ 

ทา'วทยา'นพนธสงเบอรสีน เลยไม่ไค้ปริญญาท่อท่ๅยขื่อฎย่างค^หคุค แสงอท,ย. 

บลลงกท้สบพยานคค้นคอบลลืงก ๒๔ างกรมย์ยการ ศาลนํคํสืบพยาน สปคาห์ละ 

๑ าน คูเหมอนจะเบนวนคุกร โจทกก็ส่งรายชีอพยานให้ศาลราว ๒00 ปาก คำนวณคเคร่าๆ 

แคสบพยานโจทกรวมแปคบเขๅไป'ทเศยวเพรๅะพยานปๅกหนง ๆ บางที่ๆสืบค็ง ๓ หนก็มื 

ทุกวนคุกร คุณมณ ฅองนำรถยนฅของรองผู้บญชาการนารบชีๅพเจุๅท่บๅนทฦเชีๅเพื่อ 

ไปพงคาใหการของพยาน'โจทกศวยกน เรากะให้ไปก่อนจำเลยมาถึงศาลจุะไค้มฏงเห็นหนาหันนิค 

หน่อย เวลาเค้นลงจากรถยนฅ์ของคุกเขาไปในศาล 

ระยะแรก ๆคนพงคค้มากมายยงกะแบงย่ค้ทนาน บางก็มาคหนำจำเลย บางก็มาคหนำ 

พยาน บางกมาพงคารมของทนาย บางก็มาพงคำให้การของพยาน บำงก็มาเยึยมแฟนท้,เบนจำเลย 

พอเขยนถงครงนเลยนกถึงจำเลยขนมาไค้อีกคนหนง คือ เทพฤทธ ไกรรณฤทธ 

หมอนึค้คคุกเสียจนแฟนถูกมารคาบงคํ!]ให้แท่งงานกบคนอื่นใปนํ1) 

จำเลยเค้นลงจากรถคามลำคบอาวุโสลงมา คนแรกคองเบนครูคลองเคย แลวก็รองผู 

บญชาการเรีอย ๆ มาจนถึงพลเรือนและทหาร พลทหารสองคนน็นบว่าเบนคนเคราะห์ร่ายที่สคก็ๅำ 

ไค้ ทะเลนมาเล่นละครของโลกกะเขาคำย เบนคำเอกกะเขาเหมือนกน ที่งๆที่โลกเขาไมใคร่ 

เค็มใจจะให้เบ่นคำเอก อย่างไรก็ค้เมื่อมีนายแลวมนก็คองมืบ่าว มืแท่นายโลน ๆ ก็เหมือนลิงที่ 

สนค้บาลนนแหละ ที่นั้นไม่มีนายมืบ่าว-เพราะมืฅำเคียว! 

กฎหมายบ่งไว้ชคว่าจำเลยคองมาศาล ศาลจึงจะคำเนินคคีไค้ คค้นจำเลยมืแยะ ทุก 

คนคองไม่ขาค ขาหกอย่างนายประกอบ หอมจนทน์ ก็คองยนไม้เท่าโขยกเขยกมา ไม่มืปวคหัว 

คำร่อน จะเที่ยวลาบ่วยอย่างชาวบ่านเขาอื่นไม่ไค้ คนบ่วยคนเคียว คค้ส่าไปหัปคาห์หนึ่ง คำนั้น 

ทุกคนคองพรอมใจกนไม่บ่วยในวนท่ศาลนคสบพยาน ทุกกนท่องช่วยหันให้ครงคามกำหนคนํค้ 

ทุก ๆ คราว ยิงจำเลยมากคนเช่นนืคูทุหักทุเลพอคทีเคียว 

ไม่ใช่แท่จำเลยผายเคียวที่ทำให้ชำ บางทีพยานเกิดค้คช่ค้ก็มื จะมีนคพยานคนอื่น 

ก็ไมม ขอชกคำอย่างเช่นวนหนึ่งในหลวงทรงเรือใบแถวหัวหิน แลำหายไปทางเกาะ ๆ หที่;. 



ชิ๘๐ 

ทางกรุงเทพ ๆ เหมาเอาว่าทหารเรือมาพาองคํประมุขหนไป หม่อมหลวงขาบ มาให้การคอน 

เชาอยู่คี ๆ พอตอนบ่ายเก็คไปว่นเรึ่องต^งบีนกลทางสี่แยกราชประสงค์เลียแทัว กลำพวกสตหีบ 

จะยกมาอีก บ่ายวนนํ้นศาลเสยตองงคพิจารณา ตำรวจ ๆ สงให้'จำเลยไปลหุโทษโตยฉบพล,นกลว 

คนจะมาแย่งตวจำเลย 

ศาลมีผู้พิพากษามานั่งน่ลลงค์ครบชุค ๓ กนเสมอ โคยมากคนหนึ่งมกจคคำให้การ 

พยานและกำของทนายจำเลยที่ซืก อีกกนหนึ่งมีหนั่าที่ซํกบำงในบางโอกาส ส่วนประธานนนนั่ง 

เฉย ๆ เบนส่วนมาก 

เนื่องจากกนมากคำยกน ศาลเองก็ไม่ทราบว่าใครจะเบ่นพยานผายใคบำง ขณะนกำลง 

สืบพยานโจทก์ ศาลตองขอรองผ้พงว่า “ใครร้ตำวำเบีนพยานโจทก์ก็โปรคไปข่างนอกเสิย เพราะ 

การนั่งพิงอยู่นึ่ผิคระเบียบศาล,, แต่เราก็ไม่รืว่าใครบำาจะไค้เบนพยานโจทก์ ในระยะนึ่ขำพเจำ 

เองไค้พบกบคุณเฉลียว ปทุมรส (คคีสวรรคต) มานั่งพงคำให้การอย่ ๒- ๓หน 

นายทหารเรือที่แอบมาพงคำให้การมำจะไม่แต่งตำ บางคนก็จำขำพเจำไม่ไค้ เพราะ 

เขายืนเหม่อ มวคิคอะไรไม่ทราบ ขำพเจำแกลงเคินชนเอาก็ม. 

ทันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ กองทัพเรือมีเลยงพระในทองพระโรงเจำตาก ขำพเจำ 

แต่งตำนายทหารเรือไปในงานทันกองทัพเรือกะเขาควย คณสุนทร สุนทรนาวิน ไค้มาทับ 

ตำแหน่งใหม่คเหมือนจะเบีนเสนาธการทหารเรือก็เลย.พบกบขำพเจำ เขาถามว่า หนวคนีเอาไว้ 

ทำไมกนนะ มำยวนนำนึ่หว่า,, ขำพเจำตอบว่า “หนวคอนุสรณ์ของทันที่ ๒๙ มิถุนายน 

ยงโกนไม่ไค้,, ต่อมาไค้พบทับท่านครรชิฅพล อาภากร อีก ขำพเจำบอกว่า “หม่อมซํคผาบาท 

จมไปเลย,, ท่านกรรชิตหำเราะชอบใจใหญ่ ไม่เหีนรบส่งว่ากระไร 

ที่ศาลนนเราจะพบพคจากบจำเลยไค้ในเวลาทับประทานอาหารกลางวน บางครงตำรวจ ๆ 

ก็คุมมาปล่อยไว้ในหองใด้ถุนศาล แต่ระยะหทัง ๆ คงให้ทับประทานในหำงพิจารณานั่นเอง 

จำเลยก็โผล่หนำต่างมาคุยกบผู้มาเยี่ยมซึ่งยืนอยู่ที่พนค้นขำงล่าง 

ทุกวนศกร์ขำพเจำตองเตรียมตวคอยขนรถไปทับ คุณหญิงมณี ประมาณ ๐๘๓0 เวลา 

ศาลเลิกส่ง'จำเลย'ขนรถหมคแลว ท่านก็นำขำพเจำมาส่งบำน ทันที่ทหารบกเขาตงบีนกลท้สี่แยก 



( 

* ซิ๘๑ 

ร ;ชประสงคทานยงชวนขๅพ11จุๅไปคูฐนฤล แค่ขำพเจำขขลาคเพราะขเกียจเบนพวกไทยมุงเลย 

ขอคัว ส่วนท่านจะไปหรือเปล่าขำพเจาไม่ไค่ถๅน 

วน1ใคทีจำเลยมาคาล คนจะคัองมาพงพยานโจทก์ให้การหลายคนเสมอ ครงแรก ๆ 

แนนศาล เกาอ 1ม'พอให้นง ฅองยืนคันแถว ๆ นน ศาลไค้ฅิคเครืองขยายเสยงให้ไค้ยินท0วกน 

เพอบองกนมใหเกาอหก ฅรงถนนหน2าพระลานคัองบ1คการจรๅจุร เกรงรถจะคบคงเขำไค้แค่รถ 

ตำรวจ ฯ เท่าน1น 

คูเหมอนจอมพล ป. มาให้การเบนพยานโจทกเบนคนแรก มีคนเขาบอกว่าพยานโจทก์ 

กบหวหนาจำเลยยกมอ[หว้กนแผล็บเคียว แล่วหวทน่าจำเลยก็เมินเสย คนเล่าบอกว่า จอมพล 

ก็หน2าเจื่อนเหมือนคัน 

คามปรกคพยานฅองยืนให้การ แค่สำหรื!เพยานทีเบนนายกรฐมนครืน ศาลกรณาให้ 

นงให้การไค้ และอนุญาฅให้สูบบุหรี่ได้ควย บริวารทีหอมล่อมจอมพลนั้นคงมีแยะตามเคย ต่าง 

ยนชุมนุมกนอยู่หนาประตูหองบลลงก์ ๒๔ นายเห็]ยม บุญยโชติ คนหนึ่งละได้ยินคุยโขมง 

ขาพเจำพูดขั้นว่า “เวลานึ่ไม่รู้'จ'ทีกนเจียว'นะเ1เยม” เขาหนมายกมือไหว้แล่วขอ!ทษที่มองไม่เห็น 

คุณสมหมาย บุนนาค มาให้การทิศาลในฐานะพยานโจทก์ หมอนึ่ต่'องมีตำรวจ ๆ มา 

ส่งถึงหนำประตูศาล ขากลบก็ตองกล่บก'บ่รถตำรวจ ๆ ได้ความว่าไม่มีม่านจะอย่ ตองไปอยู่ทีอื่น 

ชวก,ราว เขาให้การฉาดฉานคีมาก ไค้ยินคุณประวิศ ศรีพิพฌน์ซกไปจนถึงเรื่องขโมยไก่ทีสํต่ห็บ 

เอาไปกีนทื่เกาะพระขณะจะไปเรียนวิชาฅอร์บโค ขำพเจำยํ'งนึกว่ามนเกียวของอะไรกนควยเล่า 

กบฎกไเขโมยไก่ตูมนห่างไกลกนนกนึ่ แต่คุณประวิศคงจะกราดไปถึงนิล่ยพยานกระม่ง 

พยานปากน้ขำพเจาตองพิงเบืนพิเศษเพราะพาคพิงมาถึงขำพเจ่าโดยตรง แต่เขาก็มิได้ 

ทบถมอะไรขำพเจำ เบนแต่บอกว่า “ครูหวดเล่ามา แกก็ค่าโขมง หาว่าจะเอาของไปก็ไม่บอก” 

หาได้กล่าวเพืมเติมว่าขำพเจำได้ให้เสนลวดไปเบนอะไหล่อึกหลายขดควยไม่ 

พยานปากนึ่แหละทีอย์การเนํนํให้บ่งว่า ครูคลองเตยเบนผู้อนุญาตให้จ่ายเครื่อง 

บนทึกเสียงให้พวกกบฏิไป ครูคลองเตยจะตองแก้คำหาล่อนั้ให้ตก ! การกล่าวแก้ก็จะตอง 

หาผ้รู้เห็นขณะทีคุณสมหมายเดินเขามาจากประตูใหญ่ จนกลบออกไปลงเรือยนต์หนำท่าพระราขวัง 

เดิม ครูคลองเตยท่านจะหาพยานคนใคม่างก็ไม่ทราบ แต่พยานเหล่านั้นหาได้ให้การต่อศาลไม่ 



ซี)๘๒ * 

เพราะคดีเกิดไ!] “ลม,, เสืยก่อนใน พ.ค. 1^00 เบนอน'ว่าสืบพยานโจทก์หกบพอดิบพอดี 

ยงไม่ไค้สืบพยานจำเลยแม้แด่ปากเดียว นี่เขาว่าดีแด่อำการผ้เบึนโจทก์ได้ด่ดพยานออกบางน่ะนา 

ยัง’*ะให้สืบกน “ให้เต็มยศ” แลวก็ยำจะมีใน้สืบดีกแย ะคนเหมือนกน 

‘‘พยานโจทก์สืบหกบ พยานจำเลยอีกสามบ พอสืบเสร็จก์พอคีฝลี่ยนรฐบาลกํนใหม่ 

สำนวนหาย- สืบกนใหม่-ฅานืละคางเหลืองแน่,, นี่เบนกำปรารภของญากิจำเลยคนหนง 

คำไค้กลำวแลวว่าจอมพลท่านอยากลมคกึ แฅ่คณเผ่าไม่ยอมให้ลม จึงก่องคำเนินคดี 

มาจนไค้ จอมพลท่านตองหาล่ทางไว้ในใจ (นี่ขำพเจาเขียนเคาเอาว่าจะพยายามลืมให้จงไค้ และ 

ใม่มืทางอื่นคีกว่าจะประวิงเวลาให้โอ้เอไปจุ)นถึง พ.ค. ๒๕0๐ ไม่ยอมให้ศาลฅคสินเพราะฅคสิน 

เขำคง'จะมีผกกนเขำบ่าง,ไม่มากก็'นอย เราก๊รํบปากกบแอคมิราลเขาไว้แลืว้ คำว่า “แอคมิราล,’ 

น หลวงพิบูลสงครามใช้เรียกหลวงสินธสงครามชัยเบนประจำ ส่วนครคลองเกยเรียกจอมพลว่า 

กปก่น” กูเหมือนจะเรียกกนมาก่อน พ.ศ. ๒๔๗๕ แลืว่ ขำพเจำไค้ยินหลวงโกวิทก็เรียกจอม 

พลว่า “กไ]กน,, ส่วนตวหลวงโกวิทถกเรียกว่า “อินทเนียร,, ตำหลวงประคษฐ์ถูกเรียกว่า 

‘อาจารย์, ก่อมาคนทำๆ ไปเรียกหลวงประดึษฐ์มนธรรม ว่า ผู้ประศาสน์การบาง ผู้สำเร็จ 

ราชการบาง รฐบุรุษอาวุโสบำง อีกอนฌนรฐบุรุษอาวุโสนี่แหละชักจะกึง ๆ กบจอมพลเขำแลว 

จอมพลเลยเรียกว่า “ขรำท่าชำง,, เอาเลย) 

ความลืมพนธํ'ระหว่างจอมพลกบครูคลองเกยน1นแก่เคิมมา กูเหมือนจะแน่นแพนยงนำ 

ฅวขำพเจำไค้ไปนืงกินขำว ณ บานเล็ก ๆ ในบริเวณวิงปารุสกวินก่บหลวงพิบูลสงคราม และคูณ 

นายละเอียค ขีฅกะสิงคะ ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ก็เพราะฅิคกามครูคลองเกยเขำไปนนเอง และเมื่อ 

ครูกลองเตยทำบุญวน๓คใน ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๔ (ก่อนเกิคกบฎแมนชักก่นเพียง ๖ วิน) ก็มีกน 

บอกว่าจอมพลไปบำนคลองเกยคำยฅนเอง คำชันขำพเจำจึงนึกเอาเองว่าทงสองคนนี่ฆ่าชันไม่ไค้ 

นเบนทรรศนะของขำพเจำเองคำนี่ 

แม้สำหรบจอมพลกบหลวงประค้ษฐ์มนูธรรมก็เช่นชัน ในเรื่องส่วนกำชันคงลงคำส่ง 

ให้ประหารชันไม่ไค้ แก่ชัาลกนองบำคบให้เซ็นคำสิงก็เบนอีกบญหาหนี่ง เรื่องเช่นนี่พคชันยาก 

เพราะมนยำไม่ชังเกศ ขอให้ “ทงนาโ]อมแ!)ม,, ไปกึกว่า มาพีงนีทานชันเถอะ 

คุณบุญลอม พึ่งสุนทร ชะกากก เมียไม่ยอมทุกข์ควย เห็นมืแก่ลูกสาวมาส่งเสีย 

ทุกคชังที่มาศาล บางทีก็มืมารคาทีอุฅส่าห์ถ่อกายมาจากสมุทรสาคร สำหรบคุณบุญชัอมนี่อัยการ 



ซี)๘๓ 

พอง'วามสวนคบคคกบกบฏมาแคํเคีม แกก็'รองเบง ๆ ว่าแกอย่ในบานเฉย ๆ คำรวจ ๆ เขาก็ไม่ 

พงเสยงของแก แก'จงรวมเบนจำเสยกะเขาคํวย 

11 ภาษคของชาวออาเลยนคนหนืงกล่าวไว้แก่คนโ1ทษ ร.ศ. ๑๓0 ว่า "คนอย่ในคกคํอง 

บวยทุกคน หมายถงวๅแมไมบวยจุริง ๆ ก็ต่อ;แเกลํงทำบ่1วย เพื่อมิให้ฅห้)งถกใช้งานหนก หรือ 

หาเหฅไปนอนโ,รงพยาบาลให้จุงไค้. 

พวกเรากเขาแบบอยางนเหมฎน!าน ปวคโน่นนิค เจบนิหน่อยให้มนย่งไบ1ส่วนผ้ใหญ่ๆ 

ทขเกยจวอแ1เกทนเฉย ๆ อยู'ไค สำหรบพวก บอลละเกา’ เบนต่องหาแผลค้ยสะเก็คจนไค้ 

ทงนกเพือความสบายของคนนันเอง 

ฅามปรกคนนการเยยมเยยนคน,ท้อยู่ในลหุโ'ทบ!1ขๅเบิคให้กัปทาห็ละวน สำหรบพวกเรา 

นดูเหมอนจะเบนวนองคาร ขาพเจาไปเยยมกะเขาทุกนคใน พ.ศ. ๒๔๙๔ (หส่งจาก ๓0 พฤษภาคม 

๒๔๙๕ ขาพเจาฅองไปอยู่ เร่เสียแลว) โคยมากพบหน่าคนเยยมเบนประจุ0ๅ นๅน ๆ จุงจุะมิแปลก 

หนามาเยยมสกนก 1ดยมากมกเบนคนเพิงมาจากคำงบ1ระเทค เพราะพวกนถือว่าคนบริสทธื้แท้ 

สวนพวกทอยในกรุงขแเะเกคเรองมกหลบหนา กลวจะเผลอพคอะไรออกมา เคียวเขาจะจุบไค้ 

คาหน่งคาเขา 

บุกกลที่มาเยี่ยมเบนพิเศษคือบรรคารานคค้ท้สนามสีพา พวกเหล่าน็มาทวงสทางคืที่คืไง 

ชำระ แต่ก็นักผิคหกัง เพราะจำเลยไม่มิอฐให้ 

การเยี่ยมนนจะฅองแจ2งชึ่อและทีอย่ให้เจํไพนกงานทราบ และบ่งว่าจะไปเยี่ยมผ้ใค 

เจ้าพนกงานเขาจะไค้ไปเบิกฅวมาให้ถูก บรรคา ‘ ลวลอ’ เช่นอีฅาเฮง ขก้พเจ้าไม่ใคร่เห็นออกมา 

เลย ลำจะแม่บ2านไมใคร่มาหา 

เมื่อไค้เวลาเขาก็ไขกุญแจให้พวกเราเข1าไปเยี่ยมจำเลยไค้ โคยมากจำเลยออกมากันราว 

ฟากละ ๘-๙ คน ข2าพเจ้ามกแอบเยี่ยมที่งสองฟาก ครงแรกๆ พวกผ้คมให้ยืนคุยกันห่างๆ ๑ 

เมครตามธรรมสแยม (โคยมิลูกกรงเหล็กกน) ต่อ ๆ มาเขาเห็นใจหนักเขาเลยไปไขกญแจุให้ไป 

ยืนประชิคคุยกนไค้สะควก ใครจะคุยกนก็เชิญเถอะ ใครจะให้อะไรกนก็เชิญเถอะ แต่อย่าให้ของ 

ตํองหามก็แลวกน ของค1องห่ามก็คือเหลำ, กญชา, ยา*ฝน, มิค, เหล็ก, คะไบ, เงิน แต่เงินน 

ลำจะห่ามยาก เพราะชุกไค้ง่าย กล่าวกนว่าเงนนี่แหละเบนแกวสารพคนึกเกือบทุกคนคองมิ1งิน 

ซ่อนเอาไว้เผอคราวอบจนเสมอ. 



๑๘๔ 

จงหลบฅาคเถอะว่าผู้เยี่ยมยีนอย่ตรงกลางหองประมาณ ๔x๕ เมตร แฅ่ละขางเบน 

กรงเหล็ก ๒ ชะน กัคไปก็เบนที่ยืนของบรรคาจำเลย กักษณะเบนหองกวำงขนาค ๑ เมฅรยาว 

ประมาณ ๔ เมคร ค้านฅรงหนาเบนประฅช1นใน หมายความว่าทกคนอยู่ในวงล่อม พอไค้เวลา 

ผู้คุมจะไขกุญแจให้เขำมาเยึยมกันไค้ พอหมคเวลาก็บอกให้ผ้มาเยียมเค้นออกนอกประตมา 

อาหารการก็นประจำกันทราบว่ารวมทนกันว่า!]นโตให้ทำส่ง แลวก็เฉล็1ยอาหารส่งไป 

ให้ลีวลำทีไม่มือฐว่างิในโตไค้กินบำง ขำพเกัาเห็นว่าไม่มีใครซบผอมผิคสงเกตเลย 

มีบญหาสำกัญอีกอย่างหนึ่งคือเหลำ ตจะเบนของจำเบนสำหกับพวกขั้เมาท8งหลาย โคย 

เฉพาะอย่างยีงคือพวกเรานึ่เอง ทำอย่างไรจึงจะมีเหลำกิน เขาว่ากันว่าไม่ยากอะไรนกถำมีเงิน 

ทีขางกำแพงมีประกาศบคไว้ชคแกังว่า “ผ้ใคนำสุราเขำไปในคุก จะมีโทษจำคุกสองบี1 ’ 

คุณชล็มิเค้กทางบำนไปล่งปนโตให้กินทุกวน คุณสคจิตต์ไปคอยทีอยู่หนำคุกแลวบอก 

กปเค้กว่าตนจะนำปนโตเอาไปให้คณชลีเองโคยเอาบฅรจากเค้กคนน1นมา คุณสุคจิตต์ก็เค้นถือ 

1เนโตปอเขำไปในคุกชนในไค้โคยปลอคภัย แกคงจะตองเรียนมาเสร็จเรียบกัอยแสํวว่าเค้นทางไหน 

เล็ยวทางไหน ขั้นบนไคทางไหน มิฉะน1น คงเค้นเปะปะแน่ มวไปถามเขาให้ยุ่งไปก็คงถูกกับ 

ไค้แน่ 

แกบอกขำพเจำว่าแกไค้เขำไปหาหลายคร1งเหมือนกน อีกครงหนึ่งพกแม่โขงเขำไปตุ่ย 

สองกระเปากางเกง พวกในน1นพอเห็นหนำแกเขำก็ยกน็วหำแม่มือกระคกเขำปากเบนกัญญาณถามว่า 

“เอาเหล่ามาให้กินหรือเปล่า กั, แกพกักหนำตอบ 

กันนนพวกลีวลอหนำแคงเลียงค้งผิคปรกติ ผู้คุมกักสงกัยว่าตองมีคนเอาเหลำมาให้กิน 

แน่ก็เอะอะกนขั้น ตายละวา!จะเอาขวคเหลำไปทํ้งทีไหนล่ะ? แกผสุบเขำไปในสวมหมกขวคเหล่า 

เขำเก็จไป บญหาเฉพาะหนำคุแกเก่งสมชื่อเอาจริง ๆ 

พ่อคนนึ่เวลาไปราชการที่สตหีบคราวไรกัอ0แวะกระท่อมกรรมศาลทุกกรง มีเรื่องราว 

ขำ ๆ ไปเล่าให้พ้งเสมอ คราวหกังไปบ่นกับขำพเจำว่าคุณสุนทร สุนทรนาวิน เรียกไปเตือนว่า 

อย่าจนกัานในคุกมากนัก แกเลยตองเพลามือลงเพราะรู้ว่าทางการเขาจบตาคุแกเข้าแลว ผลสคทำย 

แกก็ตองมาตายเพราะกินเหลำมากเกินไป ขำพเจำไค้ไปเผาคพแกทีกัคเทพคิรีนทร์ราว พ.ศ. ๒๕๑0 

ขอให้ไปที่สงบ ๆ เถอะนะ พ่อนองชาย ! 



๕ 

เคกลาวแล'วว่ากน!นคุกตองพยายามบ่,วยทกวน ที่ไม่บ่1วยก็พยายามหนเพราะขเกียจ 

ทรม เน น'ขาพเจาพูคสำหรบคน'ทำ ๆ ไป จะมียกเวำอั!แต่บางคนเท่ๅนิน 

เมอบวยก็ฅองไปนาหมอ นายแพทย์ในคกไม่มี 856๘31181: ทกแผนก จำเบนตองไป 

หานายแพทยภายนอกคุอ คนบ่ๅยก็พยายาม'ให้เบนโรออำยท่นายแพทย์นอกกุ!ๅรํกษานินแหละจะไค้ 

มโอกาสไปนอกคุกเสมอคุ บางคนบ่วยหลายโรคก็มีโอกาสออกนอกคุกสํปอๅห์ละหลายวไเหน่อย 

พวกทรฅวว่ๅตํองติคคุกแน่ คุ เมื่อศาลฅคสินแลวนนก็มีไม่ใช่นอย คนจำพวกน้ฅอง 

พยายามออกนอกคุก ตองพยายาบวยให้มาอทํสุค เวลาออกมาช่างนอกก็หาทางโกหกตำรวจ ๆ ผ้ 

คุมเสมอ ๆ บางคนไปทำพนทสระปทม บางคนไปรกบาคาที่รำนหมอ บางคนไปรกบาจมกทํราน 

หมออะไรต่ออะไร1ให้ย่งไป. 

มอยูสองรายทแอบหนตำรวจๆไปไค้ รายหนงหายคำไปจากกรงเทพฯ ไปโผล่ข็นท่ 

ระนองกำลงจะขามแม่นาเช่าเขตพม่าไปแลๅ บงเอิญตำรวจ ฯ ระนองจํบไค้ เอาคำมาเช่าคุกใหม่ 

กำลงถกพองเพิมขนอีกกระทงหนง นายคน'น!]งเอิญขำพเจาลืมชื่อเสียแล่ว แต่เบนพลเรือน. 

อีกรายหนงคือคุณสมทบ งำวสุวรรณ พ่อนิ่บวยแตงโมเบนโรคอะไรไม่ทราบ เขาเล่า 

วาพอผานตลๅคเจริญผลก็ขออนญๅคตำรวจ ฯ เช่าไปในคลาค แล่วก็เลยเช่คเลย หายเงียบไปจาก 

พาเมอง เทย ไปโผล่อกทกแคนลาวโน่นเสยแลว กลายเบนนกโ?เษการเมืองไปที่ประเทศโนน 

ไค้ข่าวท่เบนนายทหารของกองทพบกลาวไปฉีบ ภายหล่งไค้สมรสกบเจาหญิงลาวเสิยควย เวลาน 

ข่าวเงียบไป จะเบนผายไหนก็ไม่รู้ ไพล่เบนผายกองแลก็ยู่งหน่อย (กองแลยึคอำนาจวนที่ ๙ 

สงหาคม ๒๕๐๓ วนท ๑๕ ธนวาคม ๒๕๐๓ ถกตเฅสิคจากเวยงจนทน ตกลงเบนพ่เบมไค้ 

เพียง ๔ เคือนกว่า ๆ) 

หลวงประกอบนิติสารท่านพูคเก่งสมเบนทนาย หาหนทางประกนคณแชน บจุจสานนท์ 

ออกมาจากลหุโทษไค้ นบว่าเบนจำเลยกนแรกของคตินิท้ประกนไค้ 

การประกนต่วนนเบนของยากไม่ใช่เล่น ศาลตองพีงอำคืคคำนจากอัยการคำยเหมือนอํน่ 

ถำอัยการคคคำนแข็งขน ศาลก็ยากที่จะให้ประอัน 

สำหรบรายคุณแชนนิมีคนไปกระทบหลอกจะเล่นทรพย์ เจรจาว่าร้จกอับคนโนนคนนิ 

ลำนแต่เบม ๆ ที่งนิน แต่ทางบำนแกไม่เล่นคำย เพราะรู้เท่าทนว่าจะโคนหลอกเอาทรพย์‘ปงี1 คุ 



๑๘๖ 

หน้ามาเลยเก้อไป ผลสกทายกาวประกำน้นัสํๅเ,รีจุจุรีง ๆ เพราะทนายความเอกนึเอง วไเออกจาก 

กกกลบไปบาน ขำพเจำยงไค้มีโอกาลร่วมไปถึงบำนคุณแชนกวยคนหนึ่ง คเหมือนคุณหลวง 

ประกอบเบนโชเฟ่อร์เองทีเคียว 

คนทีสองทีประกนได้กเหมือนจะเบนคณหลวงเจริญราชนาวา รองผ้บผูชาการท่านไค้ 

วางแผนของท่านไว้ในใจนานแลํๅโคยไม่แพร่งพรายให้ใครริ ท่านบวยหลายอย่างพอบวยพ้นท่าน 

ก็ให้แพทย์พนเขียนหนังสือรบรองไว้ให้ ท่านเก็บอบไว้เฉย ๆ หรือส่งให้ทนายความของท่านก็ 

ไมทราบ พอบ่1วยฅา ท่านก็ให้แพทย์ทางกาเขียนหนังถึอรํบรองไว้ให้ พอบวยทางลำไส้ท่านก็ 

ให้แพทย์ทางลำไส้เขียนหนังสือรบรองไว้ให้อีก วนคีอีนคีทนายความก็ยื่นกำรองก่อศาลขอประก้น 

ฅวออกจากกะราง โกยวางหลกทรืพย์เท่าไรไม่รู้ ศาลถามโจทก์ โจทก์ไม่คคคาน จำเลยก็ไค้ 

ออกจากกะรางเท่าน้น 

ศาลอนุญาฅให้จำเลยอย่ภายไนเขฅจึงหวคพระนครและธนบุรีเท่านั้น ถาจะออกจาก 

สองจงหวกนึ่ก่องขออนุญากก่อศาล คณแชนเคยไปเยี่ยมขำพเจำทีกระท่อมกรรมศาล ขำพเจำจึง 

ทราบว่ากองขออนุญๅกจากศาลเบนคราว ๆ ไป ครงน้นกูเหมือนคุณแชนไปในงานศพหลวงราช ๆ 

ทีร์นทบุรีจะเบน พ.ศ. ใกก็ลืมเสียแส่ว ถาจะให้คะเนกก็คงราว พ.ศ. ๒๔๙๖ 

อยากจะกล่าวถึงการพิจารณาคดีในเมื่อจำเลยหนีไปกลางก่น, เช่น สมทบ ง,าวสุวรรณ 

หนีไปครํ้งํ้น,น ข่าพเจ่าก็ไม่ทราบเหมือนกนว่าอโ)การถอนชึ๋อจำเลย (คนนี่น) ออก'จากบ"ญ่ชี'จำเลย 

หรือเปล่า หรือศาลคงพิจารณาไปท8งๆที่ไม่มีตวจำเลย (คน'น‘น) มาน'งพิง ข่อ์นีข่าพเจ่าเขลา 

ไป ไม่ได้ถามท่านผู้รู้ ถ่าผู้ใดไผ่'ใจโปรดสืบถามเอาเองได้ 

ระหว่างข่าพเจ่าอยู่ไร่ ไค้มีบรรดาพวกภรรยาจำเลยท8งหลายไปแวะบ่อยครง ถามได้ 

ความว่ามาบนบานศาลกล่าวเจ่าแม่แหลมเทียน จะขอประกนพวกที่อยู่ในลหุโทษ ว่าก่นว่าเจ่าที่ 

ไหนของเบนบน'หมด ขออย่างเดียวอย่าตองให้จำเลยทรมานมากนกเลย บนขอให้ประก่นออกมา 

ให้ได้แลวก็บนขอให้ศาลปล่อยพ้นขอหา ข่าพเจ่าบอกว่าจะฅองมาบนศาลเจาทำไม ก็บนศาลอาญา 

ไม่คีกว่าหรือ พวกนนหวเราะขอบใจกนใหญ่ 

บนนี่แหละภายหล"งคุณเลิศวงศ์ นพคุณ ตองมีละครชาหรืแก้บนตงเดีอนเศษ แม่ทอง 

อย่ฅ็เว์โผละครชาฅรีแกก็ยํ้มแกมปริไปเท่านน คราวนนคุณเลิศวงศ์โตนค่าละครเข่าไปหมื่นกว่าบาท 

เขาว่ากนว่าดกนฅาเบยกไปเลย 



๑๘๗ 

กุณกนกไคประกนเพร'าะแรงบนเจุ)าพ่อหรือ!เจ่าแม่องค์ไหนก็ใม่ทราบเหมือนก้น เพราะ 

ทานไม่ไค้มาเขาผ่นบอกใคร ๆ 

ครูคลองเคยจะบนใครบางขาพเจาไม่ทรูๅ!] ทราบแค่ว่าไค้ออกมาก่อนคคจุะลำ]เหมือน 

กน กวาจะออกมาไค้ก็เสียอฐเขาไ!เหลายบาท เห็นบอกขายที่ให้ว่นไ!] 

หลายฅอหลายคน’ไคประกนคำออกม'าจากลหุโทษ เท่าที่'ทราบน8นคุณอุคมเค'ช อคคะ 

นนทน คองให้หลวงทรงบณยแพทย์เอาที่คินมาราง!]ร-ลนศาลให้ในราคาเรือนแสน 

ไมใช่จะประกนกน 1ด้ทุกคน บางคนไม่มีหล่กทริพยจุะมาวางประก้นก่อคๅล ก็เลยคอง 

อยูในฅะราง'ขืนกึง พ.ศ. ๒๕0๐ ก็มี ศาลท่านก็อยากให้ประกนไปเสียให้รู้แล่วริรอคไป คํๅรวจๆ 

กอยากไหประกนเพราะขเก็ยจุคุมฅวมาศาล อยการก็อยากให้ประก้นเพราะเหลืออย่แค่พวกปลาชิว 

ปลาสรอย แค่ งอเงน” มนไม่มเลยคิคแหง็กแค่ประคคะรางน่เถูง 

อายเงินนึแหละสารพคนึกละ แค่จะนึกไม่ให้คายนนเบนอนจุนบญญา! ค่าเอาเงินให้ 

สนบนพญายมไค้ พวกเศรษฐีท่าจุะอยู่กนไค้แยะ รวมที่งคุณเผ่าคำยแน่ ๆ เพราะเงินและเพชร 

ของแกแยะ พ่อแยะเพชร! 

ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ขาพเจาเขามาพงคคีท่ศาลเบนครํ้งคราว เวลาน1นพวกนายพลเรือย่ง 

ไค้ประกนออกมานอยคน กรูคลองเคยยํงไม่ไค้ประก้นคนหนึ่งละ เห็นท่านโผล่หน่าค่างศาลออก 

มาในเวลาเท่ยงเศษๆ หลงจากรบประทานอาหารกลางวํนแลวขาพเจายืนอย่ข2างล่างแหงนหน่าขนไป 

คุยกบท่าน ท่านบอกว่า “แน่ 1 คำรวจุ ๆ เขาค่ายรูปแน่ะ,, ขำพเจุาเลยหนหน่าให้เขาถ่ายค้ ๆ เพราะ 

เมอกรงอยู่สนามกีฬายงไม่ไค้ให้เขาค่าย มนเบนเรืองคิคคำงก้นอย่ ขำพเจำเคาว่าเมื่อเขาลำงและ 

อคเสนอคุณเผ่า คุณเผ่าคงพึมพำอะไรในใจบำงเบนแน่ ก็มีนคนรู้จ้ก้ก้นแท่ ๆ นี่หว่าทะเล2นไป 

ถ่ายเอามาไค้. 

ขำพเจำพกราชการอยู่นาน ไม่ไค้รบเงินใค ๆ จากรฐบาลเลย คเองกินเงินเคือนลกทุก 

เดือน ในใจขำพเจ่านึกเปรมปรืคาอยู่เหมือนก้นว่ายืงพ่กราชการนานเพียงใคก็คาม ขำพเจ่าคอง 

เบิกไค้เค็มจำนวนเสมอ เบิกเท่าเงินเดือนคำจริง เหมือนก้บเวลาท่าราชการเหมือนก้น. 

แค,ทุนเก่ามนชกร่อยหรอเค็มทนแลว อฅส่าห็เบิยคกรอแทบแย่ เงินที่ยืมเขามาหมื่น 

บาทก็ชักจะแหำ เพราะเอาไปซ้อลูกไก่มาเลยง เลยงก็เลยงไปอย่างน1นเอง. 



๑๘๘ 

โรงเรียน'นายเรือ'จะย่ายจากเกก็คแกว ลงทากนเผ้ากระท่อมกรรมศาลบอกส่งบานคืนให้ 

ขาพเจา ขาพเจาหาคนบางเสร่เผ้าไม่ไค้ จึงฅองไปเผ้าเอง ได้ยำยตำเองไปอย่ไร่ในวนท้ ๓0 

พฤษภาคม ๒๔๙๕' หอบเอาลกไก่ ๗ ตำไปควย อุตส่าห์ซอลกไก่จากคณชลิต กลกำมีธร มาเลยง 

บาง พอมีสกรอยสองรอยตำ กำไรหาไม่ไค้ ทนจมลงไปเบนกอง 

ทรพย์ซีคก่นคราวนืเอง ! 

บงเอิญขุนสจ้สครณชำ ถึงแก่กรรม ท่านผ้น็เคยเบนรองนายกรํฐมนตรี เคยอาศย 

บานร่วมชายคามาก่บเมียข็าพเจุาเลยชอบพอก่บข็ๅพเจำคำย เมื่อคร่งกบฏแมนฃึตตนท่านบอกว่า 

ทานไค้ช่วยเหลือขกืพเจำไว้มากเหมือนกำเในเรื่องไม่ให้ถกพ้อง คงนํ้นก็น้บว่าท่านมีบญคุณแก 

ขาพเจำเหมือนก่น ครื่นท่านตายก็เกิคอาบนาศพที่วํคเบญจมบพิตร คเหมือนจะเบนเคือน 

พฤษภาคม ๒๔๙๔ 

คนอาบนาศพวนน1นมากหน2าหลายตา คณะรำมนตรีมาท์งคณะ ทางการตงเก่าอไว้ 

ทางทิศตะวนตกบนศาลา ส่วนพวกไม่ใช่รํฐมนตรีเขาจคให้นํงเก่าอทางทิศเหนือ ส่วนศพอยู่'ใน 

ฉากก่นทางทิศใฅ พระสงท์นํงอยู่ทางอาสนะตะวนออก คนอาบนาศพตองเค้นเช่าไปทีละคน อาบ 

แลวก็เค้นวกมาทางพระสงฆ์นํง ส่วนคนเช่าใหม่ก็ตองเลึยบไปทางหนาพวกคณะรฐมนตรี แลำจึง 

ผลุบเขาไปในฉากก่น. 

คณะรำมนตรีทะยอยกนไปรคนาเกือบหมค พวกเราก็เค้น'ทะยอยก,นืไปบ่าง รฐมนตรี 

เผ่า ศรียานนท์ อาบนาศพแส่วก็เค้นวนออกมา ขำพเจำก็กำลิง'จะเค้นผ่าน'ไป มาเจอะก่นตรงประต 

ฉากก,นพอด เคราะห์ค้ที่ศาลานนก'วาง คนเค้นหลีกกนได้สบาย 

ข2าพเจำเอามือขวาจำเขอมือขวาของคุณเผ่าหมบเช่าให้ เขาตกใจหนหนามามองคช่าพเจำ 

แส่'ว่หำเราะแหะ ๆ เขาจำไค้แม่นยำ ไม่พคท่ก่อะไรเช่นแต่ก่อนเลย 

ขาพเจำถามเขาว่า ำมื่อไหรลอจะลงคำสำให้อวออก-หะ จ้’ 

เขาไม่ตอบว่ากระไร เบนแด่เพียงสะบคมือแส่ว้รองอ ขาพเจำไม่ยอมปส่อย ถามไป 

อีกว่า “เมื่อไหร่ - ห๊ะ จ้, 

ตานเขาสะบคอีกแลำรีองอีอีก ช่าพเจามองไปทางคณะรฐมนตรี เห็นพวกน1นคอธิบค้ 

ตำรวจ ฯ ก่บอายหนวคมาเล่นเชคแฮนค์กน ขำพเจ้ากลบเบนผ้ายอาย เลยปล่อยมือเขา เขาเค้น 

ลีว ๆ เช่าหม่คณะรฐมนตรีไป. 

* 



ซี)๘๙ 

ขาพเจาอาบท่าศพแกวมาบอกก!)หลวงสถิคยุทธการว่าคณเผ่าเล่นขโกง ไม่ฅอบคำถาม 

ข'บาเจา คุณฉฅร ก'รยานนท์ ถาม'ว่าเขา'ไม่พูคอะไรเลยVเรือ ขำพเจำบอกว่ารองแค่ อ อ เท่านึ่น. 

คุณผน เปรมมณี บอกว่าไปพูคก้บหลวงชำนาญอรรถยทธ์แล3ว เรื่องให้รีบลงคำล่ง้ 

ปสก เพราะพวกพกราชกา'รกำลงจุะอคคายอย่แล่ว ไค้ยินว่าหล.วงชำนาญ ๆ รบปากว่าจะช่วยเหลือ 

1หเรว ๆ เขา (สวนพวกถูกพฎงกๅลน่น่กํอีงร0''[บ่จุนกว่าศาลจุะพิพากษาเสร็จเสียก่อน) 

ในเค่อนคุมภาพ่นธ์ ๒๔๙๖ มีคำล่งปลคขำพเจำและพรรคพวกให้ออกจากราชการ 

นบไคเบนเวลา ๒0 เคอนหึพก'ราชการอยู่ รฐบาลคำงจ่ายเงินให้ขำพเจุำกนเคียวถึงหกหมื่นเคษ หึ 

ไค^นอยเพราะเบนออราเงนเคีอม;ทีมีฅวคูณอย่างแบบเก่าเสียหลายเคือน 

๒0 เคอนแหงการทรมาน ! ส่วนพวกทีถูกพ้องยิงทรมานกว่าขำพเจุำไปอีกมากมาย 

พอไคเงินฅกเบิกมๅแลว ก็รีบเอาไปใช้หนึ่ใกรค่อใกรเขๅฎย่างทมห้'วให้ทีเคียว เพราะ 

หนงบาท Iนเวลาก่อน'น่น่มมลคำเท่า'ทองคำ 

เจยคเงนออกมาไค้พนบาทจากเมยก็มอบให้คุณสุกจุกก พ่นธุทรํพย์ เอาไปแบ่งจ่าย 

ให้พวกทหารเรือเราทีขัคสนในลหใทบกามส่ๅนจุนมากและจุนนอย บอกกบเขาว่าคนไหนทีจุนมาก 

กใหมอบใหมาก ๆ หน่อย เขาใจว่าคุณสุคจุคค่คงจุกการให้เรียบรกย ขำพเจำไม่เคยถามใครอีก 

เลย กลวผูถูกถามจะหาว่าทวงบุญคุณ แค่Iค้ยินคุณสุค'จิคค์มาบ่น'ให้'พง'ว่าแบ่งยากเหลือเกิน เพราะ 

คนไหนจนกว่าคนไหนเขาไม่มีทางสำรวจ นอกจากเกา ๆ เอาเองเท่านน 

ขณะหึพวกนายทหารเรือเรายำไม่ได้ประกำค่วออกมาจากลหุโทษ มีกนเล่าให้พ้งว่า 

ทางเรอนจำไคจุ,คบ่อยประจำฅวให้ครูคลองเคยคนหนง พออีฅานกโทษหึเบนบ่อยคนน้ครบกำหนค 

ปลคปล่อย แกก็ไปลาครูคลองเฅย ๆ ก็ให้ทางบ่านจ่ายเงินให้แกในเวลาออกจากเรือนจำ ผ้เล่าไค้ 

เล่าว่าฅาบ่อยคนนนออกจากเรือนจำมาไค้วนหนึ่งก็ขอกลบเขัาไปในเรือนจำใหม่ เพราะเกินถนน 

ไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกิ แกบอกว่าอยู่ในคุกสบายกว่าเบนกอง ผลสุคทำยครคลองเคยคอง 

จํคํให้แก'ไค้มาอยู่ทีบานกลองเคย เวลานึ่คงไม่ไค้อยู่แลวเพราะขำพเจำไม่เห็นเลย หรือจะเบนเพราะ 

ขำพเจ่าไม่ไค้ล่งเกฅก็เบนไค้ 

จนกระทำ พ.ศ. ๒๕๐0 ก็ยงไม่ปรากฏว่าศาลจะเรียกพยานจำเลยไปให้การ คคีจุะยืกเยฎ 

ไปอีกกบก็เหลือเคา 



๑๙0 

เหมือนกบพระมาโปรค บ*งเอีญให้จอมพล ป. พิบลสงคราม นายกรฐมนฅรี มืจึฅศรทธา 

จะปลอยนกปล่อยกาครงมโหฬาร จึงใค้จํคจำลองพุทธปริมณฑลแห้งท่งนครไชยศรีขนที่สนามหลวง 

เชิญพุทธบริษ'ทจากประเทศค่าง ๆ มาฉลองปลายศฅวรรษที่ ๒๕ เบนการสะเคาะเคราะห์ของ 

ประเทศไทย ออกพระราชบญญ^นิรโทษกรรมให้แก่บรรคาพวก{ๅบฏท์งหลายที่กำล่งพิจารณาอยู่ 

[.นศาลทุกคน ส่วนผู้ทิมิไค้ถูกพ้องท่านมิยกโทษให้ และยำออกพระราชบญญ*ต ลบล่างมลทิน 

ให้แก่บรรคาขำราชการที่เคยกระทำผึคมาแค่เติมจนหมคสน ประคจว่าไม่เกยกระทำผิคมาแค่ 

ก่อนเลย 

บรรคาผ้อยู่ในข่ายเหล่านฅองซองสาธให้จอมพลและรฐบาลสม่ยนนถวนหนากน 

เวรย่อมระงบควยการไม่จองเวร ! 

พุกคนจงเห็นแก่ชาติไทยเถิค ชาติไทยก็คงอยู่ได้โคยราบรื่น ถำมืคนเห็นแก่คัวมาก ๆ 

ชาติก็ฅองโศกาอีกนาน 

มน*ส จารุภา กล0บมา,จากพม่าแลวเบนกบฏอีกครงหนึ่งและก็ถูกพระราชบญญ้ฅ 

นิรโทษกรรมพนคติไปแลว 

วีรคักค ม่ณฑจิฅร ก็กล*บมาแลวจากพม่า 

บญญา ศิริปชกะ และ วีระ โอสถานนท้ กล*บมาแลวจากสิงคโปร์ 

ประกาย พุทธารี กลบมาแล5วจากพม่า 

ประเสริฐ บรรจงจิฅร กลบมา'จากเขมรแล่ว และถึงแก่กรรมไปแล8ว 

อำนวย วีระกลส หายไม่ทราบว่าแห้งหนค่าบลใค 

อานนท์ ปณฑาริกาภา ก็กลบมาจากพม่าแส่ว 

ละครแห่งโลกชุคกบฏแมนฮฅฅนก็แสคงคันมาหลายบติคักแส่ว คัวละครผายรํฐบาลก็ 

ชราลงไปโข คัวละครผายกบฏก็หง่อมลงไปแยะ คนที่มืหนำที่โลคเคันก็ขอให้โลคเฅนให้จงติ 

อย่าผิคคังหวะกลอง ส่วนผู้ที่,เข่าโรงไปแส่วก็ขอให้เข่าโรงไป อย่าออกมาแสคงนอกบทอีก เรื่อง 

ท์งหมคก็คงจะลงเอยคัวยคี ทุกผายก็คงมีสุขสมคามความป'รา'รถ'นาของฅนทุกประการ 

* 



๑๙๑ 

^อมพล ป. พิบูลสงคราม ถกชะคากรรมบงการให้ไปพก็ไอย่ประเทศญเ ปน คุณเผ่า 

พรยานนท กถกพรหมลิขิคบอก'ให้,ไปคายที่ประเทศสวิส คุณ^)น รณนภากๅศ ฤทธาคนี แม้ 

จะไมไคอยูกรุงเทพ ๆ กคองโทรศพท์กริงเกรงกบกองท"พฎๅกๅคไม่ไห้หยุค ลาภและยศทิ่เคยนึกว,า 

จะกกกอค เวแ’นนกหลคลอยไปเทม0นปุยนุ่นปลิวฅามลม ทุกอย่างอนิจจ0งไม่เทยง ขอให้ทกคน 

นกถงอกษร ท คอ พอค-พอสมก"บอฅฅภาพ-พอนาพอเนึอ แลวฅนก็จะพอใจ 

โรงทยาบาลทหารเรอ ปากคลองมอญ 

๒๗ ธนวาคม ๒๕๐๓ 



นิทานชาวไร่ 

(ตอนท ๗๔) 

ตงใจ'ไว้'ว่าเรื่องแมนสํฅฅ์นควร'จะ'จบลงแลวเมื่อฅอนก่อน แฅ่ไปไค้เรื่องราวของคุณ 

บุญเกิน มกคาสนิท เขำอีา ก็เลยฅองเขียนขั้นใหม่อีกฅอนหนึ่ง มนก็ทำนองของเก่ามาเล่าใหม่ 

นนแหละแค่คนละแงก‘น ขาพเจาอีคว่าม่นน่าจุะร้ไว้บำงก็ค้เหม่อนก่น. 

คุณบุญเกินเบนสัยการมณฑลทร.๑เคยไปสุไหงโกลกพรอมก่บขใพเจ2าเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๓ 

มาแลว พอรุ่งขน พ.ศ. ๒๔๙๔ กองทพเรือก็ฅงให้เบนกรรมการร่วมก่บคุณกนก นพคุณ 

และคุณวิร่ฎฐ์ ก่งคะเกคุ เพื่อไปสีบข็อความรายเอียวกไเก่บที่ขิาพเจ็าไปสืบมาแล่วนั๋น่เอง และไป 

บกษใต้ประมาณครึ่งเดีอนกว่า ๆ เชนเดียวกบขำพเจา ปรากฏว่าไค้กลบกรุงเทพฯในวนทึ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๔๙๔ พอวนที่ ๒๙ ก็เกิคจบจอมพล ขำพเจาจึงเรียกว่าคุณกนกเคราะห์ร็ายนกเพราะ 

โคยอยการพื่องศาลควย ถต้คุณกนกไม่มา คุณจำเริญ ขืนธ'หิริญ ก็คงเคราะห์คีทึไม่ก่องคายเพราะ 

ลกระเบิคก็ได้ เพราะคุณจำเริญเบนรอง ผบ. มณฑล ทร. ๑ เอาแค่ถูกพ้องศาลมไเดีกว่าโคนลูก 

ระเบิคเบนไหน ๆ. 

คุณบุญเกินเล่าว่าวนที่ ๒๙ เวลาเขำยงไค้โทรเลขไปน์คพยานที่จํน่ทบุรืให้มากรุงเทพ ๆ 

เพื่อสอบสวนปากคำ ท่าจะก่ายโทรเลขนึ่เองกระม่งที่ คุณเลิศ สัคยเจริญ ถือโอกาสซวนเพื่อนเขา 

กรงเทพ ฯ มาเคนงวกะเขา จนถึงกบคองเขำสนามกิฬาก่งกล่าวมาแล5ว. 

ประมาณเวลา ๑๖0๐ กำสังเล่นบรีคจ์บนหองรบแขก มณฑล ทร. ๑ อย่สับเพื่อน ๆ มิ 

คุณรอบ การสทธื้ ควย คุณประกาย นิลประสิทธ ก็กะเร่อกะร่ามาบอกว่ามิคนจบนายกรฐมนครี 

ไปแล่ว พวกวงบริคจ์ไม่เชื่อ คุณประกายยึนยนว่าเขาเพ้งขำมฟากมาเคี๋ยวนึ่เอง เมื่อไค้ริบการยืนสัน 

จริงจำ วงบริคจ์ก็เลยเลิก ชวนสันมายืนคุฅรงหนำราซนาวิกสภา เห็นผู้คนบางคาไม่สมสับที่จอมพล 

มาทำพื่ธีเจิมเรือเลย จึงชวนพรรคพวกไปนงคูเหคุการณบนราชนาวิกสภา แล่วเรียกไพ่,ปอกมา 

เล่นบริคจ์ฆ่าเวลาสันต่อไป เพราะอย่างไรก็คองเกิคเรื่องแน่ เผื่อเขาเรียกใช้จะไต้ไม่คองเค้นมา 

จากบานให้เสียเวลา ค้คในใจว่าทางการคองมิกำล่งให้เตรียมพรอมขนหนึ่งแน่ ๆ เราเบนคนเสมอ 

นอกก็ยงดี. 



๏๙๓ 

เลนไคพกเคย'วกเ'หนI,รอครือยุธยาล่องลงมาจุอคหน่าราชนาวิกสภา วงบรด,จเลยแฅก 

เลกในราว ๑๗00 พากนลงขางลาง เพราะขางบนเบนเบาเค่น ถ็าม้นจุะไม่ใคร่คีเคี๋ยวเขาเกิคยิง 

กนปงบงขน มนจะโคนลกบสงเลณฟส1ๅ *1 

ยนคูอยูจนคๅกไม่เบนนเบ^ฤๅร^อะ|ร ไค้ยินแค่ทางสะพานพุทธยอคพ้ายิงกนประ- 

ปราย คงเบน'คุณ;ฉลวยกบคุณ'พกเล่นงานกบรกสงบน่า'โรงเรียนสวนกบลาบก็’ไม่7 เมื่อเบน'ว่า 

เหฅุการณยงสงบกเลยออกไปบานขนนบๅอๅบารรบประทาน ครนรบประทานเสร็จก็มาเฅร่ ๆ ค 

เหตุการณใบม คนไมพลุกพลานนก เบนแค่ตุณกนก นพคุณ ขนรถไปพระราชวงเคิม ส่วนฅนเอง 

เรไปกรมแพทยทบารเรอ ฅงกองเล่นบริคจุกนใบม1คามประสาคนร่างงาน คืนวนที่ ๒๙ ที่งิคืน 

กรมแพทยไมโคนยงเลย กลางคนนอนกนอย่างไรข็ๅพเร่าไม่ไค้ถาม แค่เข่าใจร่าแอบซกนอนกิน 

ฅามมฅามเกค เพราะโรงพยาบาลมผาบ่มแยะ เขาเอาไว้ให้คนไข้ สํๅบรบเคือนมิถนายนอๅกาคไม่ 

หนาวอะไร มแฅมุงอยางเคยวกพอ ขำพเจานอนขคที่พระราชวงเคืม ที่ง คุ ที่ไม่มีม่งยิงหล0บไค้ 

เหมือนกน. 

พอร่งเชาเวลา 0๖๐๐ เห็นรถคุณลุคใจ แกวประเสริฐ จะออกไปส่งบน์งสือให้ นย. ๔ 

เลยฅิครถเข8าไปควยพรอมกบหมอฉายแสงเพื่อไปหาร2านกาแฟที่หนำ นย. ๔ พบคุณทหาร ขำหิริญ 

เคนเก ๆกงๆ เขาประตุมา รถจีปคุณสุคใจแล่นไปถงหนาประค นย. ๔ ก็ลงกินกาแฟที่น่น 

ส่วนคุณตุคใจเข่ากองพนไป เมอคุณตุคใจกลํบออกมาก็ฅิครถกลบมากรมแพทย์ ทร. อีก เๅสา 

๐๖๓๐ จึงพบคุณทหารอีกครงบนง ได้ทำทายกนน้คหน่อยในกรมแพทย์นีนเอง คณทหารพคร่า 

“มาคพรรคพวกเขาหน่อย” แลวก็ไม่พบกินอีก ฅนเองเร่ไปเกะกะหนากรมแพทย์. 

เวลา ๐๗๐๐ มืรถจะนำแม่ที่พเรือไปส่งยิงพระราชวงเคืม เพราะเมื่อคืนวนที่ ๒๙ 

แม่ที่พเรือมาคืางที่มณฑล ทร. ที่หนีมาค2างที่นี่ไค้ยินว่าท่านหนีพวกกบฏที่มากวนขอกํๅลํง แค่ 

กระนี่นก็ฅาม คุณบุญเกินก็บอกว่าคืนวนที่ ๒๙ ก็ไค้พบคุณสมหมาย บุนนาค ที่มณฑล ทร. ๑ 

เหมือนกน แค่คุณสมหมายจะไปพบกบใคร คุณบุญเกินไม่ทราบ ไม่ไค้เอาใจใส่ เพราะไม่ร 

เหมือนกไเว่าคุณสมหมายมืความสำคญอย่างไร ควคุณบุญเกินน2นก็เทียวไปเที่ยวมาระหว่าง 

กรมแพทย์กบมณฑล ทร. 9 เพราะฅนเองเอาบนพกกิบเงินทครอง (ที่ยืมใบราชการบกบ์ใค้) 

ใส่ไว้ในลนชกโฅ๊ะที่ทำงาน กลวคนอื่นจะมาตีทำยครวเอาไปคืนอยู่เหมือนกน. 



๑๙๔ 

ในรถจั๊ปคันที่จะไปส่งแม่ทํพเรึอนน มีคุณกนเา นพคุณ, คุณจำเริญ ข้นธหิรญ, 

คุณวิสิทธิ จนทรางคุ, กบคณบุญเกินหอยทำยไปคืวิย พอออกถนนอมรินทร์-วงเดิม คุณจำเริญ 

กขอตำลงไปคูทหารในวํคพระยาทำ. 

เมื่อล่งแม่ทํพเรือแลว คุณกนก คุณวิสิทธีก็กลบมณฑล แลเห็นแสงไฟทราบทีหลงว่า 

ไฟติคขำงเรือนจำตรงสูทกรรมหมวคเรือเล็กขนแล่วิ เข้าใจว่าเบนสูกระเบิคเพสิงทีท้งลงมาจาก 

เครื่องบินทำให้ข้างเรือนจำไฟ่ลกไหม้ ทางเรือนจำจึงปล่อยนักโทษหมค ขากสิบมาคราวน็นังได้เห็น 

พวกนักโทษเข้าไปในรำนเสอผา เพราะจะรีบแปลงกายจากนักโทษให็เบินราษฎรสานัญ วิธี 

แปลงกายก็ง่ายนิคเคียวคือถอคเสอกากีคอพวงมาสิยดิาออก เอาเสอชํ้นในธรรมคาใส่แทน ถอค 

กางเกงกากีขายาวขอบดำออก เอากางเกงธรรมคาน่งแทน มนก็พน'ราษฎรธรรมคาเท่านั้นเอง 

อำยท้มีตรวนดิคขานี่แย่หน่อย ฅองยมคือนและสะก0คเขาค่อยเอาวงเหล็กจากข์อฅีนออกเสียก่อน 

จึงจะวิงไค้เร็วเหมือนคนธรรมคา. 

คุณวิสิทธี เสนาธิการมณฑล เห็นว่ารำนเสีอผาจะขาคทุนไปเปล่าๆจึงคุพวกนักโทษ 

ให้รีบกลบบำนอย่ามาทำคคีขนอีก แต่ใครเล่าจะไปพ้งเสียง เพราะคุแล่วิแกเผาอย่เมื่อไหร่ล่ะ 

ใครนันจะวิงโทง ๆ ไปทีงเสิอนักโทษ คืองยกมือไหว้เขา ขอเสีอเก่า ๆ ขาค ๆ ใส่แทนก็ย์งคีเสียกว่า 

รถจึปรีบเข้ามาในมณฑล เห็น ร.ท. เออน สายสุวรรณ ผู้'ช่วยสมุหบํญชีมณฑล 

ทร. ๑ วิงไปหยิบหมอนายาคบไฟ แกอุ้มมามนหนัก-เกิคเอียงขน-นายาเลยกระฉูคพ่งออกมาโคน 

กำแพงเรือน'จำเบน'รอยคราบบิน'ใหญ่ แล่วิจึงอุ้มมาตรงไฟ ฉีคเข้าไปทีไฟ่ ไฟเลยคบ 

ขณะที่เห็นคุณเอีอนไปอ้มหม2อนายานื คุณบุญเกินไค้รีบวิงไปยิงโต๊ะทำงาน ไขลนชก 

หยิบบินพกกํบเงินสามพนออกมา ถำจะไขกุญแจสินชกชาไปหน่อย มือมไเคงล่นพอกลบลงมาขำง 

ล่าง เห็นไฟคบเรียบรอย และหม่ที่มาควยหายไปไหนเสียแล่วิ ฅคสินใจแวะเข้ากรมแพทย์ ทร. 

ไปใหม่ ฅ1งวงเล่นบริคจํกนคือไป. 

เวลานืคุณเอีอน สายสุวรรณ เบินรองผู้กำกบที่จํงหวิคนครปฐม ไค้รับยศเบน นาย 

พ่นตำรวจตรี 

เวลาประมาณ ๑000 มีลูกบินครกหล่นคูมมาขำงคีก ๓ วงบริคจ์เลยเลิก เพราะมีกระสุน 

บี๋อ ๆ มาบำงแลว 

* 



©๙(เ? 

อกสํกกรหนงกไครบข่าๅๅๅลูฤรูะเบิคลงทึวํคพระยาทา ถกคุณจำเริญคาย ทางกรม 

แพทยกจคคน ง]ริบศพ คุณบญเกินไค้ไปกะเขาคๅย จคทึพบศพคือลึกเขำไปเกือบทำยริคทางไป 

ประตูท'จะออก!รงเ'รอหลวง คุณจำเริญคงจะโหม1เหม่ไปโรงเรืฎหลวงก็ไค้ ณ ครงนนมีศพ ๓-๔ 

ศพ หญงสาวกม เคกกม พยาบาลความาแค่ศพคุณจำเริญ ใส่เปลมาไว้หองดํบจึฅ 

ขณะนโรงถานหลวงกมี เฟ่ลุกแลว เขำใจว่าเกิคจากลกระเบิคเพลิงของเครื่องบินหรือ 

ลกบนครกกไม่ทราบ 

อาหารทางกรมแพทย ทร. เกิคหมค คิคกินว่าจะหํกิค่านเข่าใค้ถนราชนาวิกลภา เพราะ 

ทนนมสหโภชน เขาใจวามอาหารแน่ (ครินภายหลงทราบว่าโจรมลายมาหกค่านราชนาวิกลภา 

ขนเอาไปเกอบเกลยง จงนกวาเราไปหกส่านเอาอาหารมาเสียก่อนกคงเบินกำไรขก^เราเบินแน่ แค่ 

ขาพเจาบอกวานนแหละจะเบนชองทา13ให้ใคร ลุ เขาเหมาว่าคนกรมแพทยขโมยของราชนาวิกสภา 

ทำหมคล่ะก็จะสบายใจละ แกบอกเออ ! จริงซีแยีะ) 

บงเอิญหลวงสวสคี้วรฤทธื้ มาบิวยแฅงโมอยู่ค2วยคนหนึ่ง ขำพเจำบอกว่าท่านไม่ได้ 

บวยคอก ท่านมากรมพลคุของท่านน่ะ เห็นไม่มีคนคุยส่วย ท่านก็เร่เขากรมแพทย์ไปอย่างนนเอง 

เมือเย็นวนท่ ๒๙ ย์งยืนบิออยู่หน่าประคูใหญ่พระราชริงเคิมอย่นึ่นา จะบิวยเบนอะไรเชียว. 

หลวงสวสควรฤทธิ เจากรมพ้สคุ ทร. อนุญาค'ให้ไป'ขนเสบียงกริง'จากคลงพํสคของ 

ทานมากินไค้ ท่านจะแทงบญชีจำหน่ายเองภายหลง ค่งนึ่นพวกพยาบาลจึงบินกำแพงไปลำเสียง 

มาส่งคำบอกของคุณเหม ยี่สว่สคื ส่งเคยเล่ามาแส่ว. 

กระสุนคงจึงเหเยวพ้าวคงแค่เวลา ๑0๐๐ มาทางคลองมอญ และช่องทางระหว่าง 

กรมแพทย์กบมณฑล ทร. ๑ 

ขำพเจำจะหาเวลาแน่ว่ากองเรือรบแคๆเมื่อไรก็ไม่มีคนยืนยน จริส ควงอไร บอกว่า 

คุณเล็ก เหนี่ยวหึงเจริญ (หรือกาญจนนาวิน) ออกจากกองเรือรบเบินคนสคทายในเวลาประมาณ 

๑๑๐๐ ทหารเรือสุราษฎร์ก็บอกว่าเห็นทหารพวกเราเค้นย์าจากกองเรือรบมาคามชายเขื่อน (เพราะ 

เวลานนนาลง) เสียบไปทางท่าชำงวงหลวงในเวลาประมาณ ๑๐๐๐ ขำพเจำจึงสนนิษฐานเอาเองว่ๅ 

กองเรือรบแคกในเวลา ๑๐0๐ และเวลา ๑๑๐๐ ทหารผายรฐบาลเขาย็คกองเรือรบคลอคไปจค 

แนวท่าชำงวงหลวง พวกเรือบิฅฅานี จน,ทบุรี สุราษฎร์ คงเบคหนีในเวลาคงกล่าวนี่ควยเบินแน่. 



ซิ๙๖ 

พนจ่าเอกขาคิวนประจำกองสำรอง ยงคิองกอคฃาเหล็กซ่อนไว้ในท่อนา คิวว่ายนา 

ขามฟากมาผงธนบุรีเพราะไม่มีเรือข่าม ภายหล'งกสิบไปเอาขาเหล็กปรากฏว่าสนิมขนเขรอะเสียแลว. 

จรส ควงอุไร ก็บอกว่าคนขกิมมากินข่าวเข่า กรีนเวลา ๐๗๐๐ เห็นเครีองบินมา 

ทงระเบิคเวลาประมาณ ๐๗๓0 ไฟจึงไหม้โรงรถกองเรือรบ ทางเรือคำนิาท่เฅรียมกระสุนกเก็บ 

กระสุนลงห็บยกลงกลงหมค คิวเบิกหนีมาก่อนเวลา ๑000 เหมือนกน เพราะถกเครื่องบินยิงกราก 

คิวยบินกล. 

เรือสินสมุทรปรากฏว่ากระสุนหายไป ๒- ๓ น่ก สำกลองบินเรือก็มีเขม่าแสกง'ว่าบิน 

นีคองใช้ยิงแน่ พวกเราไม่ไค้ยิง ทหาร'รํฐบาลคงแงะลกบินมายิงนินเอง. 

เมื่อกองเรือรบแฅก ทหารบกก็คิงกองยิงมาทางคลองมอญขนานใหญ่ และไก้จํองยิง 

ทางช่องกรมแพทย-มณฑลทหารเรือที่ ๑ ควย เบินอนว่ากรมแพทย์โคนคึกกระหนาบ กระสุน 

บางลูกยงแพ่นมาเยี่ยมคึกกองบังค,บิการคิวย ตองหลบก่นเองคามอค!นมํฅ 

กองเรือรบแคก แคนทีนของกองเรือรบก็ไม่มีคนเผ้า ฅู้ยามของแคนทีนเกินไค้หลวง 

ชำนาญอรรถยุทธ์ คิองไปตามเอาคืนมา 

คุณบุญเกินคางในกรมแพทย์ ทร. ในคืนวนที่ ๓0 อีกคืนหนึ่ง แลว'วน'ที ๑ ก.ค. ๙๔ 

จึงกลบบาน 

ช่าพเจ่าถามถึงยางนอกรถยนตร์ที,มีคนพบในสนามเทนนิส คุณบุญเกินบอกว่า อาจจะ 

เบินยางรถของกองขนส่งมณฑล ทร. ๑ ก็ไค้ เพราะไม่ไค้ข่าวว่ากรมฟสคุทหารเรือถกงํก แค่หอง 

ของมณฑล ทร. ๑ โกนงกหมก ของในสโมสรก็เรียบ 

ข่าพเจ่าถามถึงรองผู้บิญชาการ คุณบุญเกินบอกว่าวนที่ ๒๙ รองผู้บัญชาการท่านลา 

บิวยอย่บ่าน ใครก็ไม่ทราบโทรศพท์ไปเรียนท่านที่บิาน ท่านแต่งคิวกากจะมาพระราชวงเติม แค่ 

มาไม่ไค้ท่านจึงไปกองสญญาณทหารเรือ 

มีคนมาเล่าอีกว่าเครื่องบินที่มาทงระเบิกหน่วยค่าง ๆ ของทหารเรือนน โกยมากเบิน 

เครื่องบินจากหวเมือง พวกกรุงเทพ ฯ เล่นเกเอาเหมือนกัน บางลำถูกใช้มาก็เอาลกระเบิกไปที่ง 

คามท1งนาแถวสะพานพระราม ๖ ก็มี เพราะเขาไม่อยากเห็นทหารเรือเหลือแค่กางเกงใน 

คนขบรถของท่าเรือคลองเคยก็เช่นกัน รถ ๑0 คนมีคนขับรถ ๑๒ คน พวก ๑๒ กน 

นึ่ ถามคแล1วลวนแค่เคยเบินทหารเรือมาแลวทงนน .ตกลงเกินรถโป ๒ คน สองคนนืขอหมวก 



๑๙๗ 

เหลกมา'จากเรอบางระจุน คครถไปคิครถม'าก่บเขาทุกเที่ยว ไม่วาจะขนอาวธหรือขนคนที่งเที่ยว 

ไปและเทยวฤลบ พวกนถูกคุณสุนทร สุนทรนาวิน หาว่ามีใจผกใผกบพวกกบฏเลยคำออกจาก 

ทาเรอหมคคน แคคุณความคของ!,จุ)ๅ เทวคๅจุๅรืกนามไว้แล*ำ 

บจจบนทหาร,ในกรงเทพ ฯคองมี บกมากกว่าเรือ ๔ เท่า เพราะรืฐบาลนึกว่า ทหาร 

บก^นนแ'หละจะผคงสถานะไวไคค]ๅว่าค‘^ๅ)7เรืฏ 

ขาพเจาคองขอชมเชยทห'ารบกผูยิงบึ,นเรอของเ'รอสิ'นสมุ'อรอย่างจุรีง6[จุ'ว่า ทหารช่าง 

เทลาน เบนนกเลา1คยแทท 1มเอาลูกบนยิงเสยจนหมคคลงกระสุม ลกบ่น'ในคลํงกระสุนฤมีเหลือ 

หรือเขา'ใส่ชนวน'หํวไม่เบนก็'ไม่ทวิๆบ. 

ชกสงสยวาถาเขารจุกลน’นาทะ(1ล1,ขๅจุะญคฦอก6[ห้เรฎจมหรอ',1ม่ แค่ถาเบนผ้ทิยิงเรือ 

สุราษฎรนนละกถาจะเอาแม เพราะหมอนนเล่นยิงแนวนาคะปน การกระทำมุ่งกึงเจคนๅ. 

วนท่ ๔ มกราคม ๒๕0๔ คุณเสวค บุญยะทรืพย์ มาเยี่ยมขำพเจา ขำพเจำจึงไต่ถาม 

ถึงเรืองกบฏแมนฮตคน เพราะเขาเองเบนผู้บญชาการเรือฅระเวนวารืนึาบนมาจมไวิที่คุฎีจึมใม 

วนที่ ๑ ก.ย. ๙๔. 

มีคนพูค'ว่าคุณเส'วฅ'น่าจะรู้เรื่องกบฏมาแค่ล่คนจึง’ไค้ม0-ๅเรื0ฅระ1วมวๅรีใบ่จุคูคอยู่บางนา 

เพราะตามปรกตินไแรือลำนึน่าจะจอคอยู่แถวกองเรือรบนึแหละ1 

เสวตบอกว่าฅนไม่รู้เรืองอะไรมาก่อนเลย เคิมเขาเบนเหล่าเคินเรือ กองเรือรบเคยใช่ 

ให้นำเรือมาแล่วหลายหน ผลสุคท่ายกองเรือรบจึงจบให้เขาเรียนพลาธการเสีย เพราะนำเรียม ๕ 

บ เขามีแยะแส่ว. 

เมื่อสอบวิชาพลาธิการจบแลำ วนที่ ๒๕ มิ.ย. ๙๔ กองเรือรบก็มีคำสรี3ให้มาประจุำ 

อยู่กองเรือรบ ตงใจจะบรรจุไปที่อื่นต่อไป. 

ร^หวางนเองคุณชน สนแจง ไป 1คขไวมาวา น]ยเผาจะขน ฝนลองลานาเจาพระยาลง 

ไปสมุทรปราการ จึงรายงานให้กองเรือตรวจผงทราบ 

คุณชลิต กุลกำมธร ซึงเบนรอง ก.ต.ฝ. จึงมีคำสงให้เสวตนำเรือตระเวนวารีใบ่คอย 

อยู่ที่บางนา คอยรบคำสํงค่วนต่อไป และให้เรือมีสมรรถภาพพรอมมูลอยู่เสมอ เพราะเรือนใช่ 

เครื่องยนต์ สตารทเครื่องก็แล่นไค้ คงนนเรือตระเวนวารีจึงไป!]ออย่กลางแม่นาหนำบางมๅใน 



๑๙๘ 

วนที่ ๒๗ มิ.ย. ๙๔ ต่วเสวฅเองก็เที่ยวเล่นบิลเลียคในเวลาเลิกงานที่สโมสรกรมสรรพาวุธ ทร. 

เพีอรอคำล่งต่วนที่จะมิมาถึง 

วนที่ ๒๙ เวลาประมาณ ๑๖๓๐ คุณกมล กมลนาวิน ก็ทะเลิกทะลกมาบอกว่า เขาสง 

เตรืยม'พรอม ทางกรุงเทพ ๆ เกิคเรื่องใหญ่ เสวฅก็รีบมาลงเรือตระเวนวารีซึ่งเทียบเรือครามอยู่ 

กลางแม่นา ถึงเรือในเวลา ๑๘๐๐ 

ขำพเจาถามถึงคุณประโยชน์ ผลอนันต์ เขาฅอบ1ว่าคุณประโยชน์เบินผู้บ่งดิบิการเรือ 

พงน กำลำจะเดินทางไปรไ]ทหารที่เกณฑ์เขำใหม่จากจ่งหสัคระยอง (ตามที่ขำพเจำเคยเขียนว่าคุณ 

ประโยชน์ ผลอนันฅ์ นำเรือไปท่าเรือคลองเตยในวนที่ ® ก.ค. ๙๔ นน คูเหมือนกล่าวไว้ว่าเรือ 

คราม ดิงนนถึาจะผิคลำเลียแล่ว คงเบนเรือพงนนี่เอง) 

ขำพเจ่าถามเส'วต'ว่า'ใน'วน'ที่ ๒๙ พบคุณประกอบ หอมจไเทร์บ่างหรือเปล่า เขาตอบว่า 

เปล่าดิงน8นข์อสงสยของข2าพเจำก็คงเหลว แสคงว่าเขาไม่รู้เรื่องราวมาก่อนเลย มิคนเคาเขาผิคไป 

เขาพบ ประกอบ หอมจนทร์ ในคืนวนที่ ๓๐ มิ.ย. ๙๔ เขาเล่าให้พ้งว่าประกอบไป 

ออนวอนคุณแชนมาอย่างไงไม่ทราบ คุณแชนเลยเขียนจคหมายให้มาเอาบิน 

ขำพเจำซกเขาว่าเขาออกเรือมาพรีอมกบเรือเภฅราหรือเปล่า ขำพเจำเลยสงสโ]ใหญ่ 

เพราะประสาน ศกคสุภา บอกว่าเรือเภตราเอาบินครกไปเมื่อกลางวนวํนที่ ๓๐ มิ.ย. นายประดิย์ฅ 

จะเอาชนวนฐานกระสุน ม่นเกิดไม่มี จึงอยากให้เรือบางระจํนแล่นมาตามเรือตระเวนวารี ขำพเจำ 

ก็นึกว่าเรือตระเวนวารีมิค็วมากรุงเทพ ฯ แล่วกระมง แต่นายเสวฅยืนย่นว่าเรือของเขาออกใน 

เวลาสองยาม ไม่ใช่บ่าย 

เอ ! ม่นล่บ่สนล่นใหญ่แล่วิ ! ก็เบินอนว่าบางนาลืมจ่ายชนวนฐานกระสุนให้มากบ 

เรือเภฅราน่ะซี หาไค้ชุลมุนแย่งกนดิงที่ ร.ต. ชิต กล่าวไม่ เพราะจบไค้ว่าเรือเภตรากบเรือตระเวน 

วารีขนคนละคราว ห่างก่นดิง ๖ ช่วโมง เรืองสับสน๓คขนไม่ไค้แน่ ขำพเจำจึงสรุปว่าคุณพล 

สุวรรณประเทศ หรือเจำหนำท้คล่งกระสุนลืมจ่ายชนวนฐานลูกบินครกให้เรือเภฅราแน่นอน 

เมื่อเรือตระเวนวารีไม่ไค้ขนอาวุธพรอมสับเรือเภครา คงนนเรือเภฅราก็ตองมิคนเบิก 

อีกฉบบหนึ่ง ถามเสวฅว่าใครไปเบิก เสวตฅอบว่าไม่ทราบ ขำพเจำว่าคนไปเบิกต่องเบิน “ต่ว 

ใหญ่,, พอกวร มิฉะนึ่นบางนาก็ไม่ยอมจ่ายให้แน่ นึกไปนึกมาไปคำนึงถึงเครื่องบินสพิทไฟ่ร์ไล่ 
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ยงเรอเลก เส'วตบอก'วาเหน'จะเบนคVเนนแน่ ขำพเจำก็เลยคำ)งผสมโรงเอาว่าจริงของเขา ขอน 

จุะใหการไวกบคารๅจุ ๆ หรือเปล่าไม่รู้ คงนนอย่าให้ขำพเจำบอกชื่อเลยเทึท่ๅจุะโคนคอน ท่านผู้ 

อาน'ทฅคคามเรองจงพลกคูเอาเองเถอะ ถาผมที่กทกเอาผิคคำก็คองขออภโ)เบนอย่า งมากนะกรบ,, 

เมอคุณประกอบเบิกอา'วุธไค้แลวก็เท่ยๅๅงวุ่นหๅเรืฎท่จุะบรรทกไปพระราชว่งเทึม เพราะ 

พรูวาพ ระราชวงเคม 'เพมคนแสว แม่ทพเรอกนำจอมพลไปสำเสียนลำทึงนค่สองท่มเ^^ ประคอบ 

หอมจนทน ยงมวงมโขงอยเพราะเหคกๅรณมนผนผๅน'าๆคเร็วเบสือเคิน “กว่าเขาจะยกขาทาง 

น้ก็ลาโรงเสียแล่ว” 

ฅอนประกอบ มาพบกบเสวฅกปาเขา!ปสิท่มแลำ เสวฅ?บทำหนำที่ขนอาวธให้ 

ประกอบ จงสงสฅารทเครองยนค แบคเคอ?เก็คไม่ยอมจ่ายกระแส มนหมคแรง ว่า ! เล่น 

กน'ทุ'ลก,ทุ'เล ตองยกแบคเคอรใส1เรือทึกระเชียงไปบางนๅ ขอยืมแบคเคอรี่เรือ พี.ชี. ที่เขามาวาน 

อคไวมาใสแทน กวาจะออกเรอมาเทยบทากรมสรรพๅวธ 'อร. ไคกโคนเขา!ปอกสองขํวโมง 

พอเทยบท่าเสร็จก็ลำเสียงอาวุธลงเรือ แล่นออกจากบางนาราวสองยาม มีคุณประกอบ 

หอมจนทน กบคุณมนคร ประเทองมาศ มาควย พอมาถงถนนฅกกคบไปแล่นอ้มๅ หวงจะมา 

พระราชวงเทึม ไม่ใช่มุ่งจะมาธรรมศาสฅร์คํงนืขำพเจ่าเคาไว้แค่แรก 

ฃำพเจาถามว่าอาวุธที่บรรทุกมานนมีมากหรือไม่ เขาก็บอกว่ามีบนครกหลายกระบอก 

บนกลแมคเสน ๙ หลายสิบกระบอก ลูกบนมีพรอมบ?บรณ์ 

ขำพเจำถามว่าบนเหล่าน็ทางเราไค้รบบางหรือเปล่า เขาคอบว่าไม่ไค้รบเลย เขำใจว่า 

คำรวจ ๆ ขนเอาไปหมค 

ขำพเจ่าขอให้เขาเล่าฅอนเดน'ทาง เขาเลำว่าคามทางน1นคุถพชช่ย ไทยกล่ำ ลงเรือจำง 

สวนลงไปเหมือนล่น คุณช่ชช่ยตะโกนเรียก แค่ทางเรือตระเวนวารีไม่ไค้ยืนเพราะเครี่องยนทึมม1 

คง. 

ขำพเจ่าถาม'ว่าคุณชชช่ยไป’ไหน เขาตอบว่าคุณชชชโ]จะไปบางนา นั๋งเรือจุำงไปเพราะ 

ไค้รบคำส่งจากผู้บํญชาการให้มาบอกกรมสรรพาวุธ ทร. ให้ระงบการจ่ายอาวุธ และให้บอกเรือไม่ 

กบเรือกคให้เฅริยมพร1อมไว้ พอเห็นเรือตระเวนวารีในเงามีค ๆ ก็จะถามเรื่องราว แค่บำเอิญ 

ทางเรือตระเวนวา?ไม่ได้ยืน คุณฬัชโ]ก็ล่องไปบางนาตามเติม. 
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เวลานนไม่มีเรือลำใคกลำผ่านมาทๅงสะพานปฐมบรมราชๅนสรณ์!,ลย มีแค,เรือคระเวน 

วารีลำเคียว ซายงคVIฟเสียควย แต่จะพรางฅๅไหวหรือเพราะไฟของเรือศรีอยธยาย,งกะไฟไหม้ 

ลำเพ็ง สว่างจาไปหมค พอใกล้สะพานปฐม ฯ ก็!คนยิงควยบนกล ที่งๆ ที่เลียบผงตะวนฅกมาจน 

ชดแลว. 

ประกอบกำหังถึอท่ายเรือ โคนยิงขาลมลงมา หางเสีอเลยเบ้ เสวฅโคคเขำเบ้นนายทาย 

แทน หักขืนซำยมนก็ไม่มา หางเสือเถึคฅคขคขืนแลว หัวเรือมุ่งขำมฟากมาผงปากคลองฅลาค 

นึกว่าทหารบกทปากคลองฅลาคจุะยิง แต่ก็เปล่า เขาเบ้คหนึไปหมคคงนึกว่าอำยนี่จะปริมาเล่นงาน 

กแน่ เขาใจเขาคงยิงจนหมคกระสุนแลำเบนแน่จึงไม่รอชำที่จะอย่ประจญหนำหัน. 

หางเสือข0คของ! เรือทะเลนจะขำมฟากมาให้เขายิง! ตกลงต่องหยุคเครื่องซำยแล่นแต่ 

เครื่องขวา บ้คให้หัวเรือมาผ่งธนบรี จะนำเรือไปพระราชหังเคีม หรือเขำคลองบางหลวงมาสะพาน 

เจริญพาศน์ก็หมคหวำ เลยทีมโครมเขำทีกุฎีจีน ขืนไปก็คงโคนห่ากระสุนแน่ คงคายกนแยะ. 

ขำพเจำถามว่าในเรือมีคนตายบำงหรือไม่ เขาตอบว่าเปล่า ขำพเจำบอกว่าคีแต่เขาไม่ 

แม่น ถำเขาแม่นคงตายเรียบรอยไปแลว. 

เรือทีมอยู่กุฎีจีนหังเอิญนาลงมากจึงคำงแห่งอยู่ไค้ จคแจงหามคุณประกอบขืนไปบน 

บำนใครก็ไม่รู้ จะหาเรือพาไปคิริราชพยาบาลก็ไม่มีเรือหักลำเคียว รอจนเวลา ๐๕๓๐ คนเรือก็ 

ยำอย่กนอย่างน1นเอง หมคบ้ญญาเขำต่างก็สละเรือใหญ่ คว้าแมคเสนมาไค้คนละกระบอกก็เดิน 

เทีง ๆ ผ่านหนำโรงทเกบุปผาราม เพราะนึกว่าเขายำไม่เลิกรบกน ตำรวจฯก็เห็น แต่ไม่เห็น 

ตำรวจ ฯ หักทวงประการใค จึงเคีนมาถึงเจริญพาศน์. 

ตรงนึขำพเจำชํกสงสยเหมือนหันว่าเสวตไค้ยินคำสืงของแม่หัพเรือทีให้ทหารเรือเลิกต่อ 

ส้ทหารรฐบาลหรือเปล่า ไม่หันไค้ถามเขา แต่ขำพเจำวินิจฉยว่าทีตำรวจ ๆ ไม่จบกุมเสวฅขณะ 

นะนนบว่าถกตองแล่ว เพราะทหารเรือมีบนกลมือหัวยหันทุกคน และพวกของเสวฅก็เพ็งถกทหาร 

บกผงพระนครยิงมาใหม่ ๆ ถำหับกุมก็คงนองเสือคกันแน่. 

เมื่อเสวตมาถึงสะพานเจริญพาศน์ก็พบรถขืปของคุณกนก นพคุณ จอคอย่ จึงยืมรถ 

จ็๊ฟพาประกอบไปคิริราช มีคนบอกว่าอย่ามาทางกรมอู่ ทร. เพราะสะพานธรรมสารมีกระสุนจาก 

กองเรือรบยิงมา จึงหัองมาทางถนนอิสรภาพ ถึงโรงพยาบาลคิริราชในเวลา ๐๗๐๐ 



๒(วซี 

เมือส่งคุณป'ระกอบ ไว้โรงพยาบาลเรียบรอยแล5ว เสวฅก็มาบที่นคุณเริง คารากร ขอพัก 

ที่นืนเพราะเหนื่อยเต็มที่, 

เสวฅเลาเริองเศราให้พงนคV,นงว่าเมื่อเข8ๅไปในกองเริอรบก็เห็นรปเสค็จเตึยมีรอยโคน 

คาบปลายบนแทง'ทะลุต'รงแลก,พระ'พกค'ร์ ขที่พเจ่าบอกว่าพวกเด็กๆ มีนมือบอนน่ะอย่าไปถือสา 

อะไรเลย. 

ขาพเจาถามถึงทึฅืงของบ้นแม่คเสน ๒0 ข่องถองเรือ จรํส ควงอุไร บอกว่าบนล่อ 

ก่ระบอกนฅงอยู่หนากองเรือรบนํ่นเองข์ๅงรางรถราง หนปากกระบอกไปทางว่คโพธ หาไค้ไปคง 

ที่โรงโม่ไม่. 

ขที่พเจที่จะถามว่าพวก นย. ไปตรึงที่ไหนก็หาคนถามไม่ไค้ แต่เขที่ใจเอาเองว่าคงไป 

ฅรึงแถวท่าชางวงหลวง ครืนอคขำ'วหนก็ไฟ้าก็ล'าทพกลบเองฅามลาพฺงในเชำ'?น่ท้๑ กรกฎาคม 

คงลงเรือจที่งบที่ง ว่ายนาบ้างคามอํธยาศโ] หรือมิฉะนนก็คงหมกต่วแปลงเบ้นชาวบ้านอย่แถวๆ 

ท่าชที่งวที่ทลวงนืนแหละ เสอน๊อคเบ้นอนถอคทั้งไค้ ขอเสออะไร ๆ เขาใส่มาก็แล่วคัน ใครมี 

บนก็แลกซาวพองไป ต่อมาอีกครึ่งเตือนสถานที่ขายบนหนที่กองเรือรบจึงเกิคขน ปล่อยให้คน 

ฉลาค ๆ รวยไป ส่วนรํฐบาลแย่คนเคียว 

คอยให้พวก นย. ๕ มาเล่าให้พงก็ปรากฏว่าไม่มีใครมาเบ้นอนว่าคอนน้น่าจะจบชุคกบฏ 

แมนฮ้ฅต่นไค้แล่ว เพราะขที่พเจที่หมคภูมิในสมรภมิน็ แต่อยากจะเล่าเรื่องน้ทานส่วนคัวให้พง 

นิคหน่อย 

เมื่อขที่พเจที่ฅองไปอย่ไร่น0น คุณเจือ ภู่กาญจนะ ก็ไบ่ถ่ายรูปฅิคบที่ไรทหารใหม่บ้งเอญ 

แกไป่ขอถ่ายรปขที่พเจที่ใน พ.ค. ๒๔๙๖ ขำพเจ่าเห็นว่าไม่มีอะไรดืกว่ารูปอุ้มไก่ วิงได้อ้มไก่ไปยืน 

ที่บ่อนาให้คุณเจือถ่าย เมื่อคุณเจือถ่ายแลวประมาณหนึ่งเดือนเศษก็สงรูปไปให้ขำพเจ่า ๑ รูป 

ต่อมาอีกครึ่งเดือน,ขำพเจ่าได้'รบจดห,มายจา!ก1คุณ'วิจารณ์ เทศะ'กรณ์ใวิความสำคํญมีว่า 

คุณหลวงชลธารพฤฒิไกร รองผู้บญชาการทหารเรือ รำพึงทีโฅ๊ะอาหารกรมอุ่ทกศาสตร์ว่าจุ"!,รียก 



๒อ๒ 

ฅวขืาพเจํ'แข่ารบ'ราชการ,1'Vเม' แลวเรื่องอีเงียบไป ขาพเจ่าไม่ไค้ฅิคฅ่อสอบถามใครอีกเสย เบน 

แค้เพียงเขยนจค'หมายมไขอบคุณ คุณวิจารณ์เท่านน 

ฅรงนขำพเจาขอเคาสกหน่อยว่าคณหลวงชลธารพฤฒิไกร ท่านคงไค้เรียนเรืองนให้คุณ 

หลวงยุทธคาสฅร์โกก-ล ผ้บญซาการทหารเรือทราบ แฅ่ฅองมีเหคุขํคของบางอย่างแน่ ขำพเจ่า 

จึงไม่ไค้ถูกเรียกค้วเขำรบราชการใหม่ 

สถานีทหารเรือสตห้บมีงานฉลองวนเกิคหรืออะไรอีไม่จำไม่ไค้ คุณเสนาะ รีกธรรม 

ไค้เชิญหลวงยุทธศาสตร์โกศลไปเบนประธาน การใปครีงนีผ้บญชาการทหารเรือพรอมคำยผู้ฅค 

คามตองเค้นทางไปจากกรุงเทพฯ เบนกระบวนนอย ๆ และคุณ เสนาะอีใค้กรุณาเชิญขำพเจ่ากบ 

คุณกำลาภ กาญจนสกุล ไปร่วมในงานนีควย 

ขำพเจำกไ]คุณกำลาภก็เลี่ยงไปน่งอยู่ที่โต๊ะในสโมสรสญญาบฅรก่อนแขกอื่น ๆ ระหว่าง 

น้คณะผู้บ4ญชาการกำลงตรวจอยู่ที่ฅลาค'ใน และกงจะมาสโมสรสญญาบฅรในไม่ขำ 

พอท่านกบคณะมาถึง ท่านอีปรีมายืนที่โต๊ะขำพเจำ แสคงว่าท่านจำไค้เบนอย่างค้ 

เมื่อขำพเจำทำความเคารพท่านแลว ท่านก็เอ่ยปลอบใจว่า ;เขอให้สวิสคอย่าคิคอะไรให้มาก 

นะ คนรบราชการอย่น่ะมีนเบนเวร ครูฅองเขำเวรกะเขาอีกพกหนึ่ง สวิสคน่ะออกเวรไปแลวนบว่า 

•สบายคีแลำ'ไม่ตองมา'ทน'ทุกข์'ทรมานอย่างครอีก,, และท่านพูฅปลอบใจทำนองน้แหละ วนๆ เวียนๆ 

อย่ฅงหำนาที จนพวกฅคคามตองยืนตีวงห่างออกไป ท่านอีหาไค้เขาประจำเกำอื่ของท่านไม่ 

ขำพเจำปล่อยให้ท่านพูคคนเคียวไค้แค้ “ครบ-ครบ,, เท่าน1น พอท่านหยุคจงหวะให้นีคหนึ่ง 

ท้พเจำอีเรียนท่านว่า “ผมไม่ไค้คนรนเขารีบราชการควยตนเองคอกนะขอรับ,’ เท่านึ่ท่านก็นีง 

ไป แลวท่านก็ลาจากไป-ตรงไปหนำเวทีทีทางสถานิไค้จํคตอนรบไว้ 

หลวงยุทธศาสตร์ไปแล่ว หลวงเจียรกลการมากระซิบถามว่า “สบายตีคอกหรือ จ' 

ขำพเจำตอบว่า “คนออกจากราชการเบยบำนาญมนนอย มนจะสบายไค้อย่างไร,, หลวงเจียร ๆ 

ท่านอีผละไปอีก แลวขำพเจำอีน่งอีนเหลำกบ1คุณกำลาภอย่คามลำพำ 



๒0๓ 

อกครา7หนงขา'พเจุาม'าธุระหึพระราชวงเคิมใน พ.ศ. ๒๔๙๘ คุยกบพวกนายทหาร 

กดุม,ใหญ1ในกรมเสนาธกา'ร ทร. ขำพเจาเอ่ยขีนว่า “กลาโหมเขาลงคำสงปลคคี'จริงนะ หนอย ! 

ลงคาสงวา 1มมฅาแหน่งอนเหมาะสมจุะบรรจเขารบราซฤๅร*, พวกเหล่านํ้นฅ่างก็นีงพ้ง ส่วน 

หมอมทานุก เกษมสนต ไมนง บอกว่าคำล่งน้แกเขียนเองนนแหสะ แกบอกว่าไม่ร้จะเขียนว่า 

อยางไรค จะวาแกกยง [ม่ใช่ จะวาหย่อนสมรรกภาพก็!ม่ใช่ ขำพเจาจงพคว่า “กเขาจะเอาออก 

น๊น๊ะ เชียนอย่างไง ๆ มนก็ใช้ไค้ทะงนน” 

โรงพยาบาลทหารเรอ ปาลคลองบอญ 

๕ มกราคม ๒๕๐๓ 

I 

I 

I 





คานา 

ในฐานทิขาพเจ่าเบนผู้อยุ่ให้บ0คบบญชๅของ พลเรือเอก สง้ค ชลออย่ คือเบน 

อ‘แศาสนาจารย เบนหวหนาแผนก และเบนหวหนากอรคูนศาสนาจารย กรมยทธศึกษาทหารเรือ 

เมกทาน'จะบาเพญกุกลเกยวกบงานวางศลาสุกษ ทอดกฐิน ทอดผำบา และงานสาธารณกศลอื่นๆ 

ทเน'มกจะเรฝ่ก■ เชเหขาพเจาเบนเจาหนา'ทเกยวกบก'าสนพิธคกอร,3 ช่าพเจาจำไท้ว่า ช่วงระยะเวลา 

๗ บ ฅงแฅบ พ*^‘ ๒๕®๗ ถงบ พ.ศ. ๒๕๒๓ คิดท่อกนน ท่านไค้บำเพ็ญกศลทอศกริน 

ทอศผาบา และไปเบนประธานไนพิธีกึง ๒๙ ว่คู อื0 

๑. วดมหาธาฅุยุวราชร่งัสฤษฏึ้ กรงเทพมหานคร 

๒. วคราษฎร์บูรณะ จํงหวดสมุทรปราการ 

๓. วิดหํวขาง จงหวดชยนาท 

๕. วิดพระปรางค์เหลือง 'ขิงหวคนครสวรรค์ 

๕. วิดโรงโค จํงหว่คอท่ยธาน 

๖. วดหนองนาเขยว จงหวดชลบุร วิ 
๗. วิดเขาไม้แดง จงหวดชลบุรี 

๘. วิดโขด 
วิ 

จงหวดระยอง 

๙. ว'ดหนองแฟบ จํงหว่คระยอง 

๑๐. วควิอมพลเจ่าพระยา จงหวดระยอง 

๑๑. วิดบานค่าย จํงหวดระยอง 

๑๒. วดคงคาราม จ'งหวคระยอง 

๑๓. วิดเกาะลอย 
1" เ^ 

จํงหวดระยอง 
I/ ^ 

๑๕. วดพลงชางเผอก วิงหวดระยอง 

๑๕. วิดสารนารถธรรมาราม 
(/ ค!/ 

วิงหวิดระยอง 

๑๖. วดเนนคอ วิงหวดระยอง 



๘
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๑๗. วควงหน จงหวคระยอง 

๑๘. วคหำยโบํง รังหวคระยอง 

๑๙. วค’ไผ่ล่อม รังหรัครันทบุรี 

๒๐. วคเขาบายศรี จำหว0ครันทบุรี 

๒๑. วคธรรมหรรษาราม จำหรัค'รัน'ทบุรี 

๒๒. รัคปลายคลอง รังหวครันทบุรี 

๒๓. รัคแหลมแท่น¬ รังหรัคคราค 

๒๔. รีคคาว รังหรัคสุพรรณบุรี 

๒๕. วคท่าชำง รังหรัคสุพรรณบุรี 

๒๖. วคเขาพระ รังหรัคสุพรรณบุรี 

๒๗. รัคเคิมบาง รังหรัคสุพรรณบุรี 

๒๘. วคนาพุ รังหรัคสุพรรณบุรี 

๒๙. วคบำนทึง รังหรัคสุพรรณบุรี 

ฅามรายชื่อวํคคํงกล่าวน็ บางว่คท่านไปทอคกฐิน ๓ บี1 ฅิคฅ่อกันก๊มึเช่น วคหนองแฟ่บ 

จงหวคระยอง เพื่อสรำงอุโบสถที่ยำคำงอยู่ให้แลำเสร็จ บางวคทอคกฐิน ๒ บคิคกน เช่น วค 

เกาะลอย อำเภอแกลง รังหวคระยอง เพื่อสรำงอุโบสถที่ยำคำงอย่ให้ไเลำเสร็จ และรัคอื่นที่ซา 

กนอํกก็มี แค่ขำพเจำจำไม่ไค้ การบร็จากทรํพย์ทอคกฐินและผาบาน1น ท่านบริจาคทรัพย์ส่วน 

คิวของท่านทุกรัค มากและนอยฅามศรัทธาทุกกราวไป คิครวมทุกวำไม่ค่ากว่าสองหรือสามลำน 

บาท และมีบคคลที่เคารพนบถือท่านร่วมบริจาคกบท่านอีกไม่นอยกว่าลิบลำนบาท ขำพเจำเคย 

เรียนถามท่านว่า เห็นความสำค'ญของพระพุทธศาสนาอย่างไร จึงบำเพ็ญกุศลอย่างไม่จืคจาง ท่าน 

ยมและคอบว่า ความพนไทยอยู่ไค้คำยหลํก ๓ ประการ คือ ๑. ชาคิ ๒. ศาสนา และ ๓. 

พระมหากษ้ฅริย์ ชาคิคือคนไทยทงชาคิอยู่ไค้เพราะคนไทยยึคหลกศาสนา คือ มีศีล มีธรรม 

องค์พระประมุขของชาคิกทรงม่นในพระศาสนา คือ ทรงเพียบพรอมควยทศพ็ธราชธรรม และ 

ทรงเบนศาสนูปถไเภ์ทุกศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทย ขำพเจำซาบซงในนาใจของท่านเบํนอย่างยีง 

งยินอีรับใช้ท่านคลอคมา ทุกคระงที่ไปบำเพ็ญกุศลท่านมกจะให้ขำพเจำเลำนิทานที่เบนคคิธรรม 

ให้ผู้มาร่วมบุญร่วมกุศลไค้พื่งทุกครง ท่านบอกว่าเบนธรรมทานเบนกุศลอีมาก และเคยสงเบน 



พนยกรรมกบ,ขาพเ'จาใวจีานิหนาทานผูมเกยรฅิหลายท่าน ที่บ็านกำนนปร ะเทือง วรรธนะพงษ์ 

คลาคทา'นาอชิยวา เมอทานกงแก่กรรมแลๅ ให้ขํๅพเจำ'จคกา'รพิมพ้นิ,ทานแจก,ในงานศพ'ของท่าน 

ควยคาสงอนเบนพVเยกรรมน!,อง ขาพเจาจุงไค้รวบรวมนิทานที่เบนคฅิธรรมซึ่งเคยเล่าในโอกาส 

คาง ๆ มาแลว เสนอใหคณะกรรมการ'จุกท0'ๅฬนงสืคูพิจารณๅจุ0ค้พิมท์ในห1นิ3สือที่ระลึกเนื่องในพิธี 

บรรจุศพของท่านค้อไป 

กศลใคซงจะพงบงเกิฤมีจุๅกหนงสือน ขอกุศลนะนจงบนคๅลให้วิญญาณอนบริสุทธ 

สะอาค'ของท่านเข’'าส่สุคค้วิสํยอ'นควรแก่คค้วิส่ย จงทุกประการ. 

' น.อ. อ่อน นุญญพ่นธุ ร,น. 



’ 
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เรอง เบนตาของตาเอง 

กา 'แบนฅวของฅวเอง เบนคำสอนในพระพทธกีาสนา ตรงโ)บภาษาบาลีว่า อฅูฅมโน 

เ0ปก า 1 มใจเบนของของตว ความหมายของคำ คำน ก็คือความสามารถที่จะคำรงช้วิตฏย่โตย 

สมรรถภาพของตวเอง ไมตองอาค■ยห'รอเบา4เงาของผูอน มีสทธิใช้ความศีคเห็นของตนเอง ไม่ 

ฅองคลอยฅามผู้อืนที่ง ๆ ที่ฅำไม่เห็นตวย 

ก 1รเบนฅวเองมความสำคญมากสรำงอวามสุขความสำเร็จุ)*[ห็แก่ที่งตนและส่วนรวม จุ)ะ 

พงเหน'ไคจากพุทธ'จรยาและการก,ระ,ทาของคนอน นุ สมเตจพระสมมาสมพทธเจำ เมื่อยํงตรํสร้ 

1ม Iต เพราะพระทยของพระองคตกอยุในฎๅนาจขฎง{าเ^ล คอความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ฅอเมอมพระทยเบนของ,ของพระองคคอไมตกอยูในอๅนๅจุ)ของฦเลส กไตส์าเรจพระสมมาสมโพธิ- 

ญาณ ไตเสวยความสุขอยางยอคยิงอนเกตจากความลงบ พระสงฆ์สาวกหม่ใหญ่ท่มีใจเบ่นของ 

ของฅนปฏบฅต เม'พระบรมพุท 1ธ‘วาท กใตบรรลุมรรคผลและ'ไต้'รบความสขเสมอกน ตากว่าน1น 

คนสาคญ ๆ ของโลก กคอคนทเบนฅวของตวเอง คนพวกนมความคืตเห็นเบนหนึ่งม่นคงที่ว 

ประกอบตวยเหตุผล ใม่มีใครสามารถบงคบหรือชกชวนซึ่งจะท0ๅให็แนวคํต และการกระทำของ 

เขาเปลยนแปลง 1ป Iค ประวตศาสตร [ตจารืกชือ และการกระท่าของคนที่มีสักษแเะเบ่นคํวของ 

ฅวเองอย่างส0าคญไว้ท่านหนึ่ง คือ มาตินลูเธอร์ ผ้ตงนิกายโปาเตสแตนทํ ท่านผ้นึ่มีล,กษณะเบน 

ตวของตำเองอย่างสูง ท่านได้เห็นความเหลวแหลกในราชสำนกสงฆราชกรุงโรม แลวมาตำสัทธิ 

นิกายใหม่ โคยไม่ยำเกรงพระสงฆราช ซึ่งพระราชาธิบคท่วยุโรปตองกลวอานุภาพ เมื่อถกนำตำ 

ไปชำระในสภาซึ่งทำหนาทเบนศาลพิเศษ ท่านกล่าวว่า ถาทานมีศีรษะสัก ๏0 ศีรษะ ท่านจะไม่ 

ยอมพตหรือสารภาพว่าท่านศีตผ้ตไป ท่าน'จะยืนยนเสมอ'ว่าความคตของท่านเบนความคิตที่ถกสัถูง 

และ'จะไม่ยอมเลิกลมกว'ามศีคเรื่องคงนิกาย1ใ'หม่เบนอ''นิขาค ผลท้ไต้สับก็คือความสำเร็จ 

คนที่มีล่กษณะเบนฅวของฅว จะเบนชาวบ่านหรือชาวสัต หญิงหรือชายจุะเบ่นมนุบย์ 

ชาฅใตก็ตามที เขาเบนคนมีความสุขมีความเจรืญ ปรารถนาสีงใคลึงนนย่อมสำเร็จ ตรงกนขำม 

คนที่ไม่เมนฅวเอง เบนกนพ่ายแพ้ เบนคนมีทุกข์ เบนคนลมเหลว ทำอะไรไม่สำเร็จ คน 



๒๐๖ 

ประเภทน ถำเบนผ้ใหญ่ก็เบนผู้ใหญ่ที่อ่อนแอไม่เขมแข็ง เบนคนลงเลฅคสนไจอะไร!มไค้ เมอ 

มีภยเกิคขนก็เอาตัวไม่รอค เบนที่พึ่งของตัว่เองและผ้อื่นไม1ไค้ มีสภาพเหมือนเรือที่ปราศจากหาง 

เสือ หรือรถที่ใม่มืพวงมาตัย เบนอนฅรายแก่ผัโคยสาร ใครขืนลงเรือ หรือนํงรถชนิคนี่มีหตัง 

คายมากาว่ารอค จะขอนำนิทานธรรมคคีเรื่องที่ไมพนตัวของตัวเองมาเล่าสู่ให้ท่านผู้อ่านไค้อ่าน 

เทือเบนทางพิจารณาตัก ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เรื่องมีอย่ว่า 

นานมาแลวมืพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงมีพระท่ยอ่อนแอเชื่อง่าย ไม่มีความเบน 

พระองค์เอง ครใหนึ่งมีขืาศึกยกกองทตัฌาประชิคพระนคร ผ่ายขพ้ศึกไค้ยื่นคำขาคมาให้ทรง 

พิจารณาและคอบภายใน ๓ วน เรื่องที่ยื่นมาให้ทรงคอบนไเมีอย่ ๒ ขอคือ 

๑. จะสรบหรือไม่ ถาสู้ก็ขอให้เคลื่อนพลออกสู้รบ 

๒. ล่าไม่สู้ก็ขอให้พระราชานำราชบรรณาการไปนอบน์อมยอมเบนเมืองขน 

เมื่อไค้ทรงรบเงื่อนไขจากข์าศึกเช่นนึ่แล่ว ก็ใม่สามารถจะตัคสินพระทโ]ตัวยพระองค์ 

เอง จึงมีพระบรมราชโองการโปรคเกล่า ฯ ให้ประชุมขืาราชการที่งผ่ายทหาร และ'พลเรือนที่ท*!อง 

พระโรงหลวง เบองฅนทรงหารือกบผายทหารก่อน ผ่ายทหารกราบทูลว่าตัองรบ เพราะล่าไม่รบ 

จะทำให้เสียเกียรคิของชาคืและเสียศึกที่ของทหาร ทหารจะมีเกียรติและศึกที่ศรืก็ในเมื่อมีข็าศึกมา 

รุกรานแลวทำการสู้รบ ส่วนจะแพ้หรือชนะนึ่นเบนอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อได้ทรงสตับความคืคเห็นทาง 

ผายทหารแส่ว ทรงพอพระ'ทโ] ครสว่าความคืคเห็นนถูกฅองคีมาก ขณะเคียวกไเก็ทรงหารือกบ 

ผายพลเรือนอีก ผายพลเรือนกรานทูลว่า การสู้รบไม่เบนความคี เบนการเสียเสือคเนึ่อของ 

ประชาชน ทะงจะทำให้เศรษฐกิจของชาติตัองบนบวนและทรุคโทรมลง จะแพ้หรือชนะคกอย่ใน 

สภาพที่เคือครือนที่งื่นึ่น ทางที่คีแส่วยอมเบนเมืองขนเขาเสียก่อนคีกว่า แล่วค่อยหาอบายวิธีแก้ไข 

เอาใหม่ในภายหลง วิธีนึ่พนวิธีท้คี คือสามารถรกษาชีวิฅของประชาชน และบองล่นเศรษฐกิจ 

ของชาติไว้ไค้ เมื่อไค้ทรงสคํบความคืคเห็นทางผายพลเรือนเช่นนึ่แลว ก็ฅรสว่าถูกและแยบคายคี 

ผายพระมเหสีของพระองค์ ชึ่งประทบอยู่ในที่ประชุมนนควยเมื่อทรงเห็นพระอาการก่นไม่แน่นอน 

เช่นนน จึงฅรสตำหนิพระราชสว ไมื,ว่า ทระองค์นี่ช่างประหลาคเหลือเกิน ประเที่ยวอย่าง,นั้;นถก 

ประเที่ยวอย่างนี่ถก หมุนไปหมุนมา ช่างไม่เบนฅวของตัวเสียบางเลย พระราชาเมื่อทรงสตับคำ 

ตำหนิจากพระมเหสี แทนที่จะทรงพระพิโรธกลบฅรํสว่า ถูกของเธอเหมือนตัน เมื่อทรงตังเล 



๒อ๗ 

เปมาอยูเชนน พอคหมคเวลาท'ขาศีกก่าVIนค6[ห้ เมื่อผายขำศึกไม่ไค้รำพระราชคำรำคอบกยก 

กอง^ทพเฃ'าโจมฅยกพระนครไวไอ้อย่างง่ายคาย เพราะ,ไม่มีการค่อส้เลย พระราชาและพระมเหสี 

ทงสองพระองคถูกจุบปลงพระชนมในครํงนน น,เบนเรึ่องหนีง,แสคงถึงความเสียหายในการท 

ไม่เบนฅวของคำ 

มอกเรองหนํงเบน!,รืองท ๒ ชึงเบนเรืองทีไม่ไอ้เบี'นค่ำวิ]องจ้า^3เองทีน่าศึกษาคึอ เรือง 

ทกกณฐ อนเบน,นยายรามเกิยรต ดามนิยายเล่าว่าทศเบนยำษ์ทีมีฤทธาศำดานุภาพมาก มีเศียร 

ถง ๑๐ เกยร มหฅถกง ๒0 หตถ มีกำลงกองท"พอย่างมบาศาล นบเบนพนๆโกฏิๆ ซึ่งล่วนแค่ 

มฤทธาศกคานุภาพทงนน รถศกของทศกณเแค่ล*;คืนใหญ่โคมากสงขนาคเทียมเมฆ เทียมควย 

ราชสหแบเบนพนๆ คว ทศกณฐเคลือนรกแค่ละท!1ลียงคำเลือนล่น,ไป'ท่วชํ้นพ้ๅ หม่เทพเจาเหล่า 

เทวค เพากน เมสบ เยอกสบายอกสบายใจุไปคามกน ๆ สิงห์สาราสค่ว์นอยใหญ่ในบาพากนเคลคหนี 

บางหมูกงกบอกแคกคาย รถผๅนทางไปไหน คำหมากรากไม้ลำระเนระนาคภเขาแคคเบีนผยผง 

ไมมกองทพอนใค เน เลกทจะมอานุภาพเสมอเหมือน ส่วนพระรามค่ปรบกษไม่มืแสนยๅนุภาพอะไร 

มแคฝูงลงเพยงเลกนอยเบนกำลงท้พ ทศกณฐน่าจะเบนผายชนะ แค่กลบเบนผายแพ้และกงแก่ 

ความดาย!,นทสุด จุดแ'พของทศกณฐมอยอยางเคย'ว คอความไม่เบนค่ำของคๅ เพราะทศกณห์ 

เอาหวใจ ฟฝากพระฤๅษผเบนอาจารยไว พระรามร้เขำ ใช้หนมานไปล่อเอากล่องควงใจมาจาก 

พระฤๅษี แลวแผลงศรเขาทรวงอก หนุมานบีบหำใจ ทศกณฐ์จึงถึงแก่ความคาย 

เรองทศกณฐในรามเศียรคนแม้จะเบีนเพียงนิยาย แค่ก็เบีนเรื่องทีมีคคิเคึอนใจุ ชให้ 

เหนกงอวาม ไมคของก]ร เมเบนควชองฅวไคอยางหนงเหมอนกน คนทไมเบนควของควเองไมม 

ท เงค มแฅทางเสยทางเคยว คนชนคนในชวคของเขาจะ เม,ประสบความค และความกำวVไนำแค่ 

อย่างไร เพราะภายในจิกใา)ของเขามีแค่ความวิคกก่งวลเบีนเจำเรือนไม่มีคุณธรรมอะไรเบีนหลำ 

ใจ เหมือนปุยนุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศแลวแค่ลมจะพคพาไป เบีนคนทีถกปลกบนและชำจงง่ายที 

สุค ผู้นอยซึ่งอยู่ในบ่งกบบีญชาก็สามารถจูงจมูกไค้ คงทีเราท่านมำจะไค้ยินก่นอยู่บ่อยๆ ว่ๅคน 

น,นถูกลูกนองคม คนน็ถูกลูกนองหลอกอไเนมีก็ใช่เพราะเหตุผลอื่นใคเบนเพราะไม่มีความเบนค่ำ 

ของค่วนํนเอง โดยมากมำจะลูกลูกนองพวกหำประจบสอพลอทีเบีนคนอ่อนแอ ไม่มีความสามารก 

เลยงชีวคควยสมรรถภาพของคำเอง ไม่มีนีสำเบนคำของคำเองคองอาศำและเกาะศีนผูอื่นเบีนถูย่ 

เมื่อเก าะศีนอย่กบผ้ใคก็,หา'ทางประจบประแจงผ้นนเพ้อให้เขารกสงสาร 



เย้. 0^ 

ความ'จริงมิอย่'ว่า การประจบสอพลอไม่ใช่ความตีและความ'จริงเบน1อาการหลอกลวง 

แสรงทำของนกประจบสอพลอเหมือนศำรที่แฝงมาในร่างแห่งมิตร หรอยาพิษทีปนอยูในขนม คบ 

จึงพากนนิยมและรกใคร่ แต่กรนแลวก็ฅองเสียใจในภายหลง แต่กเบนแฅ่เฉพาะพวกท [ม,เบน 

ตำของตำเท่าน1น ส่วน-พวกที่เบนตำของตำเองย่อม'จะไม่ตกอย่ในลกษณะนิ เพราะเขามเหตุผล 

ทีจะทราบได้ว่าอะไรตีอะไรช่ว คนไหนควรคบคนไหนไม1ควรคบ มิเหตุผลเห่นของ ๆ ทวอยู 

เสมอไม่เชีอง่ายมิคตีเตือนใจสำหรำขำนึ่อย่บทหนึ่ง ซึ่งเบนพระตำรสของพระนางผุสคกรกบทูล 

พระเจากรุงสญชโ] เมื่อคราวจะเนรเทศพระเวสสนฅรว่า “อำเสนานอยใหญ่ยากทีจะครองไวท 

ตรงจริง มืบญเขากจะ'วงเช่ามาเบน1ข9า พิงพระเตชเตชาให้ใช้สอย เผาบอยอสอพลอพลอยทูกเชาคา 

ยามเมื่อเพลี่ยงพลาเขาก็ช่วยกนกระหนึ่า ซาซ2อมซก ห่โส นิกูขีณปฅฺโต ว คงราชหงสบกหกตก 

ปลกหนอง กๆแกก็จะแซ,ซองเช่าสาวไส้,, คติธรรมช่อนเบนคติของผ้ท้เบนฅวเอง ไม่เชอคนง่ายๆ 

ไม่เบนหุ่นสำหรบให้ผู้อื่นชก 

การกี่ใม่เบนคำของตำเองนึ่ ถามิอย่ในผู้ใตก็ทำให้ผู้น์นิตกอยู่เนอำนาจแหงอคติคอ 

ความลำเอียง ขาตความเที่ยงธรรมไม่เบืนที่เคารพนำถือของผู้น้อย ยงใหญ่มาก มิบริษทบริวาร 

มากก็อีงจะพาบริษทบริวารให้พินาจ ล่มจมได้มากเบนเงาตามตำ คนลำษณะนึ่ถาเบนผู้นอยก็เบ็น 

ผู้น้อยทีมีอนาคตอนมืตมนและเลื่อนลอยหารากฐานไม่ไต้ 

ชีวิตแบบนึ่มิชีวิฅตวอย่างจริง ๆ อย่เรืองหนงเบนเรืองในบจจุบ่นนเอง เรืองมิอยู่ว่า 

มีขำราชการคนหนึ่งใต้รำอำส่งจากผ้บำคบบํญชาให้ทำงานอย่างหนง เขาเห็นตวยความ 

สุจริตใจว่าคำสำนำเผิต ถาทำไปจะเบนผลร่าย 

พระราชบ่ญ่ญ่ตช่าราชการพลเรือนให้สิทธิเขาไว้แต่เพียงว่า ถำขาราชการผู้น้อยเห็นว่า 

ขาราชการผู้ใหญ่สํงผิตไห้กล่าวทตทานไว้ แต่ผู้ใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนอำสํงคงยืนกรานที่จะให้เขาปฎิบต 

ตามใ-ก็นิ เขาอยากจะขตอำสำอีกแตกไม่มิสิทธิจะทำไต้ เขาอยากจะยอมถูกไล่ออก ตีกว่าทจะทำ 

อะไรซึ่งไม่ตรงกำจริงใจของเขา แต่ลำษณะที่จะเบนตำของเขาไม่มิ คือเขายำเบนห่วงชีวิตและ 

ครอบครำของเขาจะลำบาก เพราะน้าออกจากราชการเช่ายงไม่สามารถจะเลยงฅวเองไต้ คตถึง 

ครอบครำ คิตถึงลกน้อยๆ ตาตำๆ เขาไมอาจสละตำแหน่งหนาทีไต้ ยอมปฎิบ่ตตามอำสำท่งๆ 

ที่ริว่าผิต เพื่อเอาใจผ้บ่งคบบญ่ชา เมิอไต้ปฏิบ่ฅใปแลวปรากฎว่าผิคจริง ๆ เบนความเสียหาย 

อย่างใหญ่หลวง ผ้บำคบบ่ญ่ชาก็ปลีกเอาตำรอค โยนความผตมาให้เขา เขาเลยกลายเบนคนทำผีต 
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เอง คูก^สออกจากงาน รบความเสียหายแค่ผู้เคียว ชีวิคครอบครำและลกนอยของเขาคองประสบ 

ค ภมIคอค'รอนอยางนาอนาถ นเบนอุทาหรณชีวิ^ขฏงผ้นฎยคีเน่ญนคีๅขฎงคีว แค่ถ8าเฃาเตรียมฅว 

เว ^ เฅรยมพ'รอมสา'หรบ-จะเบนควของควเฏงเข'ๅจุะไม'คีอง',[ค้ร๊บผลอย่างนืน เขาจะสามารถรำษา 

เวซงสทธ'แตะกวามกกเหนและไมคองทำฎะไร1ใน้มีคไปจุๅกความริสีเาอนจริงใจุของอน เมื่อร้ว่า 

คาสงนนผค แมผูบงคบบญชาจะยืนยนใท้ทํๅ จะไม่ทำก็ไค้ ลาออกๆ มาเบนคำของฅวเอง ใน 

กรณเชนน เขาจะสาม'ารถรกษๅชคูเสียง(รกษาอนาคคและวงค์ฅระกลของเขาไว้ไคี ไค้ชื่อว่าทำอะไร 

เมผค การเฅรยมพรอมควยอบ่มาทธร'รม กอกวามไม่ประมาท เบนพระบรมพทโธวาท เท่าทํ 

กล ,วมาแลวพอกะถอเบนขอเทจจุริน้ควา การไม่เบนคำของคำเองฏีแค่ความเสียหาย ส่วนการ 

เบนคำของฅวเองมแค่ความคี 

ฉะนนเราจะอยู เนสภาพใคกคาม คองเฅริยมพรอมเพึอความเบ1นควของค'วเถูงอย่เสนอ 

บรรค เการคระเครยมทงหลาย การคระเคริยมทํสำคญทํสุคคอกาวเครียมเพื่ถูไบ้ค่วเวๅญม,ค่วขถูง 

เราเอง สีงทคองเคริยมอนสํๅคญ ๆ จะเวนเสียมิไค้คีฎ 

๑. ทริพย้ 

๒. ความริ 

ทุกวนนกนทํเบนควของควเองไม่ไค้ คองพึ่งผู้อื่นอย่ก็เพราะเหทุ ๒ อย่าง คีอ 

๑. ขาคทริพย์ ๒. ขาคความริ เบนธรรมคาอยู่เองเมื่อพึ่งผู้อื่นคีค่องเบนเงาของผู้อื่น 

ฉะนนการเครยมทงสองอยๅงนจงเบนการคระเครยม‘คกกคอง แคกคองคงจคทมาย 

ปลายทางไว้เสมอว่า จะฅองให้เกิคผลเบนคำของคำเอง เมื่อใคเราริสีกว่าสามารถเลยงชีพและ 

กรอบครำของเราไค้โคยไม่คองพึ่งพาอาค่ยใคร มีสิทธิที่จะทำอะไรไนสีงทํคีทํชอบ โคยปรากจุๅก 

การฃคขวางเราก็มีฐานะเหมือนพระเจ2าแผ่นคีนในอาณาจุกรน้อย ๆ และไม่มีใครอย่เหนือเรา เมื่อนน 

ก็พึงทราบว่า เบนผลของความเบนคำของควเอง ไม่มีคำแหน่งฐานนครอนใคที่จุะสงเท่าการเบน 

คำของคำเอง 

การเบนคำของคำเองเบนคุณธรรมอนสำคญ สมเก็จพระสมมาสมพุทธเจุำ ไค้สำเชีจุ 

พระล่มมาสมโพธิญาณ พระสงฆ์สาวกไค้สำเร็จพระอรหนค์ กนสามญที่กลายเบนคนสำน้^ของ 

โลก ก็เพราะคุณธรรมขอน ผู้หวงผลคือความสุข ความเจริญและความสำเร็จ ก็พึงปคีบคธรรม 

คือความพนคำของตำเอง คงที่ไค้กล่าวมาแลวทุกประการ. 



เรือง รอไปก่อน 

เรื่องน็ม็อยู่'ว่า ภายหล'งงานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชาผ้ครองแคว่นสินธุธานี 

ไค้ผ่านพนไปแล่ว ราชสำนำก็คกอยู่ในความเงียบเห่งา ปราศจากเสียงโกลาหลอลหม่านไม่เหมือน 

ในยามมืงาน แฅ่ความเงียบเชียบคำเนินไปไม่นานนก ก็มืทีท่าความอออึงแห่งราชสำนกกำล่งจะ 

คลานคบเขำมาอีก ทำนีเพราะแษำริย์เจำสำราญไค้ริบข่าวแว่วมาส่พระกรรณว่า คณะละครนาม 

กระเดื่องสามารถเรียกรองความสนใจจากผคไค้อย่างมห่ศจรรย์นํ้น อัคนี คณะละครนนกำล่งเค้น 

ทางผ่านแควนของพระราชาผู้เบนสหายของพระองค์ มุ่งฅรงมาสู่นครหลวงอยู่แล่ว 

ข่าวคราวการเค้นทางมาของคณะละครแพร่สะพ้คออกไป อย่างรวคเร็วเสมือนไฟลามท่ง 

ทวยนาครฅ่างโจษจนก0นเซ็งแซ่ เบนธรรมคาอยู่เอง ที่วํนคืนของการรอคอยสีงที่คนมุ่งหวง 

ย่อมจะผ่านไปอย่างเชื่องชา และยืคเยอเสียจริง ๆ คคล่าย ๆ กบว่า วนหนง ๆ นีน มืจำนวนชื่ว่ 

โมงเกินกว่า ๒๔ ชม. ของอันปรกติธรรมคาที่ไม่มีการรอคอยอะไร 

โคยพระกระแสรบสำของกษำริย์เจำสำราญ บรรคาขำราชการบริวาร ค่างก็ร่วมแรง 

ร่วมใจล่น,จ็คโรงละครให้สะอาคสะอำน ประคบฅกแต่งควยธงทิวและโคมระยำอินวิจิฅร เพอคอน 

ริบชาวคณะละครนามอุโฒให้สมเกียรติ 

ครนแลว สิงที่กษ่คริย์และชาวนครหลวงค่างหอังอยู่ก็สมประสงค์ คณะละครเค้นทาง 

มาถึงควยความปลอคภย พรอมท1งเฅรียมการแสคงถวายต่อหนำพระทิน์งคามพระประสงค์ควย 

เมื่อถึงกำหนควนนคแสคงละคร บริเวณราชสำนักอันฌนทิคงโรงละครหลวงชำคราว ก็ 

ปรากฎความกร้นเครงไม่ยิเงหย่อนก'ว่าว'นเฉลิม,พระ,ชนมพรรษา'ที่ผ่าน1พน,ไป ยงใกล้กำหนคการแสคง 

ภาย'ในโรงละครก็คลาคลาควยประชา'ราษฎรทไค้'รบเชิญ'จากกอัย1ร๊ย์ และอึกไม่ก็นาทีจะถึงเวลา 

แสคงราช'าก็เสคืจมาถึงพร3อม1ท*งขำ'ราชบริพาร'อย่างลนห!ลาม 

พระโธรนที่ประทบคงอยู่สูงเค่นกลางโรงละคร จากคานหนำของพระโธรนลคล่นคาลง 

มา ก็ถึงหม่เกำอึที่ประท,บของพระราชินีและพระราชโอรสธิคาที่งลอง ถคมาถึงกลุ่มที่นำของอภิอัฐ 
* 1 

มนฅรีพรํอ์มทงกรอบกรว 
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ความอภรมยชมซนสำหรบผ้ทํทคนๅฏยู่ ไค้คำเน้น'ไปอย่างสมาเสมอ นบฅงแฅ'ฉากแรก 

6บนลาคบมา ทุกภาพ9 ทุกฉากและทุกสำเน่ยงแห่งการรฎงรำทำเพลง ย่อมเบนเสน่ห์ฅรึงฅาฅรึง 

ใจเบนอยางค แฅเมอการแสคงมๅถงฉๅกท ๓ เางทุการณพิเกบก็เกิคข'น 

ฉากท๓ เบนภาพผล1มใกล้บริเวณบา‘แค้"นมะม่วงกำลํงชช่อสะพรงพรึอมควยมะม่วง 

ผลเลก ๆ อนนาเอนค พระเอกและนางเอกกำส่งคลคู11พลงขมแกขมไม้อย่6[นสวน พอสนเสียงเพลง 

ลกช เยคนเลกก'วงมาเกาะแขน'ของพระเคูกพสๅงพกว่ๅ 

เมอเชาน บนูไคออนวอนขอมะม่วงครงหนงแล่ว คณพ่อไม่อนุญาค หากหนจะขอ 

เคยวน หนูคควาคงจะเหมคูแเม0เขๅแ ขะรถูยว่าทุณพ่อจะ'รกมะม''วงมากกว่าริกสกเบ่นแน่,, 

ไมมอะ เรคอกในโลกน์ ทพอจะริกมากไปกว่ๅเจๅ เจาคือควงใจุขคูงพ่คู เพราะเหค 

ทพอรกเจามากกวามะมวง และเกรง'ว่าปากอนจุมลม'น่ารึกขคูงเจุๅ จะค้องสํมผํสกํบรสเ!]รึยๅของ 

มะม่วงนนนะซ พ่อจงไม่ยอมอนญาคค่ๅงหๅก5’ 

ทาไมบนมะมวงกงเปรยว ใม่มรสหวานเหมคูแบ่กลๅยแ คอกหรือคณพ่อ,5 

จะเบนบนหรึอบไหนก็คาม มะม่วงเบ่นอย่างเคียวกน'หมคคือมี'รสเปรย'วเสียก่อน แลว 

จงเปลยน 1ปเบนหวานทหลง เมอมะมวงยงผลเลกอยย่อมเปรยวจุค รสเปรยวจะค่อยคลายคิวลง 

เมอผลโคขนคามลาคบ กระทงแกจคจนเมคแขงเรยกวา เขา[คล คอจากนนอกไมนานนกมะม่วง 

ก็ห่าม คือบอกให้รู้ว่าใกล้จะสุกอย่แลว หากนำมาบ่มจะถึงสุกงอม เน่อมะม่วงก็จะมีรสหวาน เข่แ 

ที่พ่อไค้นำมาให้เจำกินเมื่อบ่กลายนึ่,, 

ถาคุณพ่อรกหนูมากจริง ก็ใค้โปรคทำมะม่วงนนให้สุกเสียเคี๋ยวแเถิค,, 

‘มะม่วงจะสุกอยู่ก็คาม คืบอยู่ก็คามทีเถึค สำ1หรืบ'พ่อแลวค8อง'ริกสุก'วืน่ยํงคืา มนเบ่น 

การจนใจจริง ๆ นะเจา พ่อบำคบมะม่วงให้ไม่ไค้คอก,, 

แลวจะทำอย่างไรเล่าคุณพ่อ ลูกจงจะไค้กินมะม่วงสกเช่นบ่กลาย’, 

พระเอกผู้เบ่นพ่อใคร่จะสอนลูกให้เขาใจ คำว่า “รอไปก่อน,, อย่างซาบซง จงกล่า'วว่า 

‘พอมีคาถาอยู่บทหนึ่ง เจำจงท่องจำให้แม่นยำ แลวเสกลงไปที่ผลมะม่วงบ่ฎย ทุ เขนุ 

มะม่วงก็จะสุกได้คามที่เจาปรารถนา,, 

แลวจึงกล่าวโศลกภาษาสนสกฤฅซึ่งเบ่นคาถาเสกมะม่วง มีใจความสน ทุ ว่า 

“รอไปก่อนเถิด” 
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ทันทึที่คำโศลกภาษาสนสกฤฅอนไพเราะสินเสียงลง ประซาชนก็ประสานเสียงหวเราะ 

ขน1พร1อมกนสนนทังกลบบทเจรจาและคนตรีเสียสิน 

ละลอกคลื่นแห่งการสรวลเสเฮฮาไค้คำเนินติคค่อกำไปควยที่ท่าที่แสคงว่า จะยุติไค้ยาก 

เพราะคำกล่าวคอบว่า “รอไปก่อนเถิค, นิ นอกจากจะเบนคำกล่าวคอบแค้เกยวอย่างเหมาะสม 

สำหรไ]บญหาที่มาจากความไม่เคียงสาของลุกชายแล่ว ย์งเบนคำสอนที่ลาค่าให้ความหมายอย่างซาบ 

ซึ่งถึงใจอีกควย 

ขณะที่เสียงหำเราะกำล่งคำเนินไปอย่น็ กษคริย์เจำสำราญก็เหสีอบไปเห็นโอรสของ 

พระองค์ถอคผำโพกเศียรยื่นให้มหาคเล็กเพื่อนำไปเบินรางวลแก่ผู้กลำวโศลกทันไพเราะจบใจ และ 

ในระยะเวลาใกล้เคียงทันน1นเอง พระองค์ก็ทอคพระเนฅรเห็นราชธิคาผู้เลอโฉม บรรจงถอคพระ 

ธำมรงค์ทันมีค่า ยื่นให้นางกำนลนำไปประทานเบินรางวลแก่คำละครอีก 

มิทันที่พระองค์จะรไ]ล่งถามราชโอรสและราชธิคาท1งสอง ถึงเหคุที่ประทานส็งของอนมี 

ค่าน1นคามประสงค์ ท็าวเธอก็คองฅกพระทัยเพราะทอคพระเนฅรเห็นบุครชายของนายกรฐมนฅรี 

เค้นครงเขำไปคบหนาบิคาของคน และลึงที่นำความประหลาคพระทัยมาสู่พระองค์ทวีขนไปอีกก็ศีอ 

แทนที่บิคาจะโกรธคอบและทำโทษลูก กลบสรวมก่อคบุครชายเขำไว้ควยความปรานี 

ความแปลกพระทัยค่อเหคการณที่ง ๓ นิ ทำให้พระองค์ มีพระประสงค์จะทราบความ 

จริงที่แฝงอย่จึงมีรํบิส่งให้หยคทักการแสคงละครเสียช่ำครู่ แลวกวกพระหคถ์ครสเรียกโอรสเขำมา 

เผ้า พลางรีบล่งถามว่า 

“พ่อมองไม่เห็นว่า คำโศลกนั้นจะมีค่าเพียงเท่าไรนำ ไฉนลูกจึงคกรางวลควยผ้าโพก 

เศียรซึ่งมีราคาแพงมากเสียเล่า หรือว่าลูกพอใจในสีงไรที่พ่อไม่อาจจะเล็งเห็นไค้ ” 

โอรสทลสนองว่า “การที่ลูกคองเสียสละผ้า!พกเศียรกร1งนื ก็เพราะอำนาจคำโศลกว่า 

“รอไปก่อนเถิค,, นั้นเบินคำสอนที่มิค่าแก่ลูกมาก เบนคำๆ เคียวที่เคือนใจลกให้ “กลไ]ใจ,, 

เลิกกระทำความชำเสียไค้ 

“เจำจะทำผิคสีงใคหรือ จงเล่าไปคามความจริงเถิค,, 

ราชโอรสจึงสารภาพผิคทับพระชนกว่า 
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ลูกมอายถงปูนนแลว ยงไม่ไค้รบความไว้วางพระทำให้สิทธิทีจุะครอบครองราชสมบค 

เชนราชโอรส1ของกษครยแกวนอน ๆ ควยความนํอยใจ ลกจึงกำหนคเอารินพรุ่งนี เบนวนกระทำ 

รฐประหารชวงชงราชสมบทจากพระองก แค่ควยคำโคสกที่กลืๅวว่า “รอไปก่อนเถิค,, นทำ'ไห้ 

ลูกไคคคและเลกลมความคงใจุเคิมเสียไค้ ลูกรู้สึกว่า การกลำใจของลกครำนีค่อนขำงจวนเจียน 

และหวคหวค ท้ลูกจะคองสูญ!,สียพระองคผู้ประทานกำเน้ค และเกือบจะสรำงแผลแห่งความช่วรำย 

แกชวคของลูกคลอคอนนคกๅส ไม่มีใครในโลกนีคอกพ่ะย่ะค่ะ ที่จะซาบซึ่งครึงใจในคำๆ น้มาก 

1ปกวาลูก มนมคาเหนอช่วิคของลูก หรือเท่ากำชีวิคของลูกนแขวนอย่กํบคํๅว่า “รอไปก่อนเสิค,, 

แทๆ ถงกระนน ลูกกํใม่ทราบคอกว่า คำๆ นีมีคุณค่าราคาสำเท่าไร ลกร้แค่ผ่าโ'พกผืนเคียวน็ 

ม่ค่าราคาค่ากว่าคำพูคน้มากนกเทานน,, 

กษครยเจาสำราญ คบพระห่คถทรงพระสรวลแสคงความพอพระทยในการสารภาพผิค 

อยางองอาจของราชโอรส เมือ 1คพระราชทานอภยโทษ และประทานอนญาฅให้กลำไปนํงยํงที 

เคิม แลวราชธิคาผู้ทรงโฉมของพระองค์ก็ถกเขำเผ้าทนที 

ไม่ทำทีทำวเธอจะรำสํงถาม พระนางเธอก็ทลสนองว่า 

คำโศลกอนนนเคอนให้ลูก กลบใจ ไม่ประพฤติชํวได้อย่างหวคหวิค ลกจึงประทาน 

รางวํลสำหรบคุณค่าของคำพูคอไเมืราคาเยี่ยมนน ควยพระธำมรงค์,, 

เมื่อถกเคอนให้เล่าความจริงท1งหมค พระนางจึงสารภาพว่า 

‘คุหมื่นของลูกไค้ทูลขอพระบรมราชานุญาคเพื่อการอภิเศกสมรสหลายวาระแลว ก็ไม1 

ไค้ริบพระราชทานอนุญาค ฉะนน ลูกจึงคกลงใจว่า ในกลางคึกของคืนรินน็ลกจะหนีคามชายคนรก 

ไป แค่ควยคำโศลกว่า “รอไปก่อนเถึค,, คำเคียวเท่านีนทยบย1งใจของลูก กลืบใจุลกริกของพ่อ 

ให้เลิกลำความคิคเติมนำแสียไค้ ลูกเกือบจะคองเสียเกียรติยศแหำศำคึศรืของความเบนVเญิงอำ 

ควรสงวน ซึ่งลูกริกษามาเบนเวลาชำนานไปอย่แลว เพราะคำว่า “รอไปก่อนเถิค,, ไค้ช่วยชีวิค 

ลกไว้ นนแหละเพคะ ทีลูกหญิงคองประทานธำมรงคให้เบนรางริล สำ'หริบคำ'พคทีให้เบน 

ประโยชน์แก่ลกอย่างเทลือหลาย ลูกขอพระราชทานอภยโทษในความผิคคร5งนีค่วย’, 

ทำวเธอพอพระทยในการกลืบใจไค้คิคของราชธิคา เพราะอาศ9ยโศลกคำสอนที่มืจงหวะ 

อำเหมาะสมกบพฤติกา'งณีแกอลอ^อยบง1อิญ พระองค์มิไค้ถือผิคติคพระทยในกรณีทีราชธิคๅ 



๒®๔ 

จะทรงแหวก,วงลอมของกฎมณ,เ•ทียรบาลนนเลย พระห่ฅถ์ท่ง์สองได้ลมไล้ลงบนเศียรของราชธิดา 

ซงเบนปรากฏการณ์แห่งภาษาอากปกิริยาทีประจุกษ์แล่วว่ๅ มีความเมฅฅาปรานีและอภไ'โทษใน 

ความผิคท็งมวลแล่ว 

ต่อ'จากน'น,ท่านนายก'ร-ฐมนตรี พรอมควยลกชาย ก็เข่ามาเผ้าฅามพระประสงค์ พระองค์ 

ทรงซิกถามลูกชายชองเขาว่า 

ควยเหตุผลกลใค เจ่าจึงเดินเข่าไปฅบหนำพ่อของเข่า” 

เขาทูลสนองว่า “เมื่อกนี ข่าพเจด้ได้พีงโศลกภาษาล่าสกฤตเช่นเคียวกบประชาชนท8ง 

หลาย แต่ขาพระบาทไม่สามารถจะทราบเนั้อความของโศลกนํน เสมอเหมือน-ประชาราษฎร์ท1ง์ป'วง 

ท่งนเพราะไม่เคยศึกษาเล่าเรียนภาษาสนสกฤตมาก่อน ล่อน์ล่าพระองค์ร้สีกนํอ์ยใจว่า ความโง่เขลา 

เบาบญญาไม่รู้จกภาษาศาสตร์ จนกระที-งมิไค้รบรสชาติจากคำโศลก ท่งนึก็เพราะบิดาเบินติ'นเหต 

ท่านก็เกรงว่าผ่าบาทจะลำบากจึงกีดล่นไม่ให้ศึกษา ล่นเบินความเมฅตาทะนุถนอมลูกไม่ถกทาง 

อาศยความอบอายขายหนำและนํอยใจเบินเหตุให้ข่าพระบาทเกิดความเคียดแศนบิดๅขนอย่ๅง1หลือ 

ระงบ ฉะนนจึงไค้ประพฤติส็งอนมิบงควร ล่งที่ปรากฏเฉพาะพระพี'กตร์ของพระองค์แล่วน8น’’ 

แล่วท่านเล่า เบนควยเหตุใด เมื่อลูกประทุษล่เยแลวแทนที่จะโกรธฅอบ กลบแสดง 

ความปรานีฅ่อลกเสียอีก 

นายกรัฐมนตรีทูลสนองว่า “ล่าพระองค์ทราบดีว่า ลูกชายมีความโกรธแคนมาก ใน 

กรณีที่พ่งภาษาล่นสกฤตไม่ออก ล่นเบินผลสืบเนึ่องมารากข่าพระบาทไม่ได้ให้การศึกษาแก่เขาเมื่อ 

ยามเยาว์ ซึ่งโดยแท้แลวมนเบินความผิดอย่างอุกฤษฏ์ของข่าพระบาททีเดียว โนฐานะที่ได้สร่าง 

เครื่องพนธนาการคือ ความโง่เขลา จองจำลุกชายไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จึงเบินการสมควรที่จะ 

ได้รบโทษอย่างสาหสจากเขา ก็ในเมื่อล่าพระบาทไค้รบโทษเพียงแต่ถกตบหนำเท่านํน จึงแสดง 

ความขอบคุณต่อลูกที่ไม่ใจร่ายต่อข่าพระบาทมากไปกว่าน1น” 

ราชาเล่าสำราญ ทรงพระสรวลอย่างพอพระท่ย์ ในเหตุการณ์แห่งการกลบใจไค้ท่ง 

๓ กรณี แล่วประทานอนุญาตให้ละครนนแสดงต่อไปอีก 

เรื่องที่ท่านผู้อ่านได้อ่านจบลงแล่วน็ ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า “การกลบใจก่อนที่จุะ 

ท่าอะไรผิด ในเมื่อล่วเรารู้อยู่” เบนส็งสำคัญอย่างยวคยีง และมีประโยชน์ล่นล้าค่าแก่ชีวิตของ 
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คอรน แล8' 

เราเพยงไร โกรทคน'อนใ,หสฅในกา'รงานก็คี จะเทินควยคตืธรรมหรือควยกาวสะอีคเตือนก็คี แม้ 

จะเพยงใบ1ไหควยปรศนากฅาม เมือเราร้ควว่า สี3ทีเราทํๅอย่น*ใ,เผิคอย่างนืแลํวเราควร “กลบใจ,, 

ทน^ถูกเสย ระ'วงอย]ใ,หค'วามคอรนห5งผยอง อนเทินควทิฐิ เขำมาสิงภายในจุฅใจุซึงมกจะทำ 

ใหเกคค'ว!มมุทะลุทาอยางบา ๆ บอ ๆ ค่อไป การทำอะไรที่งๆ ทิรว่าผิคแลวควยความมทะลนน 

มไคหมายก ภม 1ปในฑางทคและเบนปวะโยช'แแก่ชีวิฅเลย นอกจากจะเทินบายสลากบอกยหอว่า 

ท้ฐิกลำ กบ ‘มุทะลุ’, เท่าน,น 

คนสมย เหม สมอง เส ขอให้ระวงเรืองในทำนองนให็คีมกจุะเห็นว่ๅอณพ่อคุณแม่เทิน 

กนสมยโบราณ เหนครูอาจารยเบนคนเก่ากร0ๅควึ เราเบนคนสมยใหม่มืควๅมร้วิทยากาวใหม่ คุ 

คุณพอคุณแม ครูอาจารย สิเรา 1ม่ 1คี คนทิสำคณฅวว่าเบนคนสมยใหม่ในลิกษณะเช่นน้ มํกจุะ 

พบเหนในสงคมบจุจุบนเบนอนมาก และกเบนเรืองทิน่ๅ สงสาร ส่งคมสมยใหม่แบบนืเบน 

พเศษ เพราะเหคุทเขาสำคญคว1ปคาง คุ นานา อย่างนอยเขาน่าจุะไคีสคิวะสิกว่า คุณพ่อคณแม่ 

นนเบน ปฐมาจารย ผทรงพระคุณอนลนเกลา ใครอนเล่า? จะหวิงดึฅ่อลกเทำกณพ่อคณแม่ 

หาไม่ไค้อีกแลว อนบุคคลที่จะเสนอเหมือน พ่อ แม่ ใครอีกเล่า? ที่จุะโปรยหยาคแห่งนาเมคคๅ 

การูณย์เท่าคุณพ่อคุณแม่ แม้มหาสมุทรสุคสาครว่ากว่างใหญ่ไพคๅล เราก็ยำสามารถเทินทางจุน 

รอบจกรวาลนนไค แก่นาเมฅคาการุณย้ของพ่อและแม่นั้น มืไค้มีขอบเขฅ และเราก็มีสามารถเทิน 

รอบจกรวาลแห่งนํ้าเมฅฅาการุณย์ของพ่อแม่ไค้เลย ลูกทุกคนลำมีความคิคให้สุขุมสกหน่อย ก็จุะ 

เห็น'ไค้อย่างชัคแ'จงคาม,น เวนเสียแค่จะคีคอย่างรอน ๆ คีคอย่างหยาบ ๆ ก็จะเห็นเบนว่า “อน 

พระคุณของพ่อแม่น8นมืไค้มืความสำคญ่อนใค,, 

คงน,น “คำเตือน,, ของพ่อแม่:จึงเบนคุจคํง “นาพระพุทธมนฅ์,, ให้ความสวิสทิมงคล 

แก่ลูกทุกคนไค้ ทำไมเราเบนลูก จึงจะไม่เห็น“คำเตือน,,ของพ่อแม่เพื่อการกลืบใจุ ? คำเตือน 

ของพ่อแม่เบนคำเตือนที่บรืสุทธ ไม่มีม่านรำยใค ๆ เจือปนแฝงอยู่ในคำเตือนของคุณพ่อคุณแม่ 

เลย “การกลบใจ,, เพราะเหคุแห่งคำเตือนของพ่อแม่ จึงเบนหนำที่ที่ลูกทุกคนไม่ควรค้อรน และ 

รีรออะ ไรถ่อไป 

กร อาจารย์ เาในทำนองเคียวก่น การทะนุถนอมศิษย์ การเกรง'ว่าศิษย์จุ;;ไ,ม่มีค'วามร้ 

เกรงว่าศิษย์จะส้เขาไม'ไค้เหล่าน็ เบนเรืองทีครูอาจารยหน่ก่ใจมาก ยีงก'ว่าน*Vเย'งไค้พยายามมฏ,3 
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อนาคตของศิษย์ให้ไปไกลเท่ๅทีจุณบนไปไค้ แต่ทายสุดกรอาจารย์ ก็มกตกอยู่ในคำทีครูอารารย 

ชอบพูดกันว่า “ครู คือ เรือจำง” ยินเรือจำงนนเมื่อใคร ๆ เขาไค้โดยสารข็ามฟากสมประสงค์แล่ว 

ก่อนขนจากเรือแถมกังถีบห้'วเรือส่งอีกดำยคำทีกร อาจารย์ ชอบพดคำน็ จะมีจริงเพียงไร ? 

ขอให้เราไค้ลองมาพีสจุน็กนด 

อย่าว่าแต่ “กร อาจารย์” ภายในรำกำแพงกัดเลยทีตกตาอยู่ในขณะน็ แม้แค่ “ครู 

อาจารย์” ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึงมีรำกำแพงกังช่วยก้มครองก็แทบไปไม่รอดอยู่แส่ว จิตใจ 

ของครูอาจารย์ในบจจุบ้นนืตกฅาเพียงไร ย่อมเบนที่ซึมซาบก้นในวงคร ๆ ค กระทรวงศึกษา- 

ธิการไค้พยายามยวคย็งเพียงไรแลวก็ตาม เพื่อแก้บญหาเรื่องความตกค้าทางจิตใจ “เพื่อคร เบนครู,' 

หรือ “เพื่อคน เบนครู,, ก็ตาม คำขว่ญ่'ว่า “ครู คือ เรือจาง,, ก็หาไค้หายไปจากวงการครูไม่ 

ที่งนีแม้กระทรวงศึกษาธิการจะไค้ใช้วิธีที่ “ใหม่เบเยบ,, แก้วก็คี บญหาเรื่องครไม่พอกํบน์กเรืยน 

บญหาเรื่องครูขอโยกยำยโอนหนีจาก “ความเบนคร,, ก็คงมีอย่เรื่อย ๆ ที่งน้ เพราะอะไร ตอบ 

ง่ายที่สุค คือตองการหนีจากความเบน “เรือจาง,, น,นเอง 

คนสมโ]ใหม่ สมองใส ที่ชอบเห็นพ่อแม่เบนคนโบราณ เห็นกรูอาจารย์เบนคนครื่าครึ 

น3น ไค้โปรคช่วยคิคให็คืควย อนวิ'ทยาการต่าง ๆ ที่กรู อาจารย์ไค้อฅส่าห็ประสิทธื้ประสาทให้ 

แก่ศิษย์นนก็คี ฅลอคจนกระทำการมองอนาคตอนยาวไกลของครอาจารย์ที่มีต่อศิษย์นีนก็คื แม้ 

ศิษย์จะก้าวหนีาไปไกลแสนไกลนีน ครูอาจารย์ต่างพากนชื่นใจอยู่ในใจ แต่ถาศิษย์กลบ'เหลวไหล 

ในความประพฤติ ไม่นำวิทยาการไปใช้ให้เบนประโยชน์ต่อตนและสํงคม และถำยีงศิษย์นำวิทยา 

การไปใช้ในทางอนเลวรำยควยแลว ครู อาจารย์ จะไม่สบายใจเลย นอนตาไม่หลบ และถาหาก 

เบนโอกาส ครอาจารย์จะติองเตือนที่นที แต่เพราะศิษย์สมำใหม่สมองใสน้ มองคร อาจารย์ 

เบนคน “คราครึ,, ประกอบกบตนก็มีเกียรติอนย็งใหญ่แก้ว คำเตือนของครอาจารย์ หาไค้เบน 

นามนต์ที่พย์ไม่ “การกลบใจ,, เหตุแห่งคำเตือน1ของครูอาจารย์ก็ย่งเกีคผล ครอาจารย์กลบถก 

มองในสายตาแห่งความเบน “เรือจำง,, ตามเคยการกลิบใจก่อนทีจะทำอะไรผิคนั้น มีความ 

หมายอนสำคฌยงเพียงไร ชีวิตของกนเราขนอยู่กบ “การกลิบใจ,, น์นไม่'นอยเลย 

กลิบใจเมื่อประพฤติผิคไปแก้ว ทำให้ถกเสีย ขอนใคร่จะเท้ยบกํบคำที่ที่านผ้ใหญ่ชอบ 

พคก้นว่า “คนทีทำอะ ไรไม่ผิดเลย ก็คือคนทีไม่ไค้ทำละไรเลย” และคำว่า ความผิคคือบทเรึยน 
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อนลาคาของชวก ขาพเจา*ชอบ11จุคำทึบญญก6[ช้ในราชการ โกยเฉพาะก่อการรบภาระหนาทึในการ 

ปฏบฅราชการ ซงเบนกอยคํๅทํไพเรๅะว้ๅ ‘ รบผิคชอบ,, ถาจะแยกเบนคำ ก็จะเห็นไค้ท,นที คือ 

รบผคและรบชอบ กลา'วคอ รบทงผิกและ'รบทีงชอบ จะทีงคํๅใกคำหนึ่งไม่ไค้ จะรบแก่ชอบ 

ผกไมรบ นนเบนการไม่ฅรงกอคำบญญฅนเลย คํๅนขำพเจุาเห็นว่าเบนคํๅทีม่กๅามบบๅยอํม่ลึกซัง 

และไพเราะยงนก คนเราสมยนนกจุะ!]ระเม่นก่ถูคํๅฎนไพเรๅะ และเบนประโยชน์ย์นใหญ่หลวง 

นเสย ผก ไมคอยจะยอมรบกบ แก่ ชอบ 5 นน ยกมือเบนผิกถๅไปเลย โกยเฉพาะ “ผิก,, 

นอกจากไมยอมรบแลๅ ไมพอ ยงมกบํๅยผิกไปให็อนอน บายกนโน8น บายคนนึ่ บกไปให้พน 

ฅวไป ทง ๆ ทคนอนใมมสวนรเหนเบนใจุกๅย ซงเรยกกนแบบนึ่ว่ๅ “บกสวะ” คนประเภทนึ่ 

มนย แกตวเกง แมจะรวๅเบนผิก คนประเภทนไม่ยอมกลบใจุ- มวิธเกยวเท่านินทํเขาชอบทำ 

กคอ การเลยงใหพนต! 1x1” นิสํย ำเกตวเกง” ของเขาเบ็น์นิสำทีแก้ไค้ยากทีสก 

คาวา คนททาอะไรไมผิคเลย กคอคนทีไมไก้ทำอะไรเลย นกย่อมเบ1นเครืองชีไค้ขํก 

แลววา คนททางานนนกกองมฝ็ก [นงๅนททำเบนธรรมกา และคำว่า “ความผิก,’ คือบทเรียน 

อนลาค่าของชีวิก นึ่เบนความหมายอนชชคว่าคนทำงานนน นอกจากจุะไค้รบ “ความผิก” เบน 

รางวลของชวิคอนลาคา แล2วก็ยงประสงคให้ทกคน กลบใจุ” คือแก้ความผิกน*น แลรทำ'ให้ 

ถกเสีย ชีวิตของเราจะคำเนินไปในทางทีถูกโกยราบรื่นไค้ ท่านเปรียบไว้เสมือนหนึ่งคนเค้นพาง 

ผิก เมื่อมืคนมาชบอกทางถูก ก็ให้ “กลบใจเสีย” จะไค้เค้นทางทีถูก และทํ้งก็จะไค้ร่นระยะทาง 

ทีผิกนนเพราะการกลบใจทีถกเสียไค้ 



เรอง นกกะทา 

เรืองมีอยู่ว่า ภายหลงอาหารเช้าเพียงช้ว้คร่ มีชายชราคนหนึ่งซึ่งเบนกนรบใช้ของท่าน 

เศรษฐีผู้หนึงก็เคนลงไปทึสนๅมหญๅหนาบาน เพี่อทำงานประจำวน คือการรำษาสนามหญ่าให้ 

สะอาคและมีระเบียบ เวลาไค้ผ่านพนไปจนถึงเวลาเย็น ชายชรากหยุคงานเขำไปนํงพำผ่อนอย่ภายใค้ 

ซมไม้ใหญ่อนงคงาม เวลาไค้ผ่านพนใปคืวยความเงียบสงบ ชำพำใหญ่ เขาเหลือบไปเห็นนกกะทา 

ฅวหนีงเด้นเฉียคเขามาใกล้ซุ้มไมีท่เขานำอย่ ชายชราก็ฅะครบนกกะทาเขำไว้ไค้คำยความปงเอิญ 

ภายใค้อุ้งมือท่งสองของชายชรา นกกะทาฅำสั๋นระริกควยความกลว และยีงเพีมความ 

หวาคกลวฅวสนเบน1ทวีคุณ ในเมื่อมำเมองเห็นชายชราหนีบคำมำไว้ในระหว่างมือซำยกบหนำอก 

ของเขา และใช้มือขวาปลคมีคเหนีบออกจากบ1นเอวอย่างช้า ๆ 

ในขณะที่ชายชราย่งมิทนจะจคการอะไรลงไปปบนกกะทาน1น เขากไค้ริบความประหลาค 

ใจอย่างสูคขีค เมื่อไค้ยินเสียงนกกะทาพคคำยนึ่าเสียงแปร่ง ๆ ว่า 

'‘โปรคอย่าเพี่งฆ่าฉํนเลย ไหนๆฉันก็'จะถึงท่ฅายอย่แลำ ขอให้ฉไเไค้มอบมรคกอนมืค่า 

๔ ชน ไว้ให้ท่านเสียก่อนเถิคแลำจึงค่อยฆ่าฉนคามประสงค์,, 

“อะไรบาง บอกมาซิอย่าไค้ชกช้า บางทีฉนอาจจะไว้ชีวิฅเจำไค้บาง ก่าหากลีงนึ่นมี 

คุณค่าสูงพอ,, 

นกกะทาพูคว่า “ขอท่านไค้โปรคจำไว้ให้คี การครองชีวิฅคำยความร่มเย็นเบีนสขนึ่น 

มี,หล,ก่สำค่ญอยู่ ๔ ขอ คือ 

๑. ฅองพยายามริกษาของคีที่หาไค้มาอย่าให้สูญหาย 

๒. อย่าเศรำโศกเสียใจเมื่อถึงคราวฅองเสียสืงที่คืนนไป 

๓. จงพ้งหูไว้หู อย่าเชื่อง่าย 

ฉนจะบอกท่านเพียง ๓ ช้อเท่านึ่ก่อน ส่วนขอที่ ๔ นึ่นสำคืญ่มาก ถำปส่อยฉัน,ให้เบีน 

อิสระเสียชำคร่แลวฉ้นจะบอกสิงมีค่า'นน'ให้ หากท่านไม่เชือใจฉัน ฉันจะไม่ยอมบอกแก่ท่านเบีน 

อ,นขาค,, 



๒®ส, 

ชาย ชราครกทรองอยูสกอรู่ ในทสุคก็ทกลงโจุว่า “สามขอที่นกกะทากล่าวมาน2น ลวน 

เบนสงทคมประโยชม, ลาคากวๅรๅอๅอๅท"ๅของนก ซึวฎย่างมากก็^ยงฎ็มเทียวเปานะน เพื่อทราบ 

ขอ ๔ อนสๅคญ เราฅองยอมปกอยเจุๅนกกะทๅเสียสกครู่เฐค” แล่ำชายชร'ๅก็ปล่อยนกเบนอิสระ 

ไป 4 

นกกะทๅเมอไค'รบอสรภาพเช่นนาน กสะบคขนแลวสาวเทาก่าวเทินไปบยทยืนอย่บ่าง 

ชายชรา พลางพคว่า 

ทาไมทานจงเบนคนลมเกงนก ฉนไค้บอกทานเทือกนึแล่ำว่า ให้พยายามรำษๅส็งที่ 

หามาไค บาไบจงปลอยฉนโทเบนอสระโคยไม่ปฎิบททาะ]กำเกอนชุเอ^นํไเ)เล่ๅ,, 

ชายชรายกมือเกาศีรษะนึกโกรธแคนทนเองที่เสียที่นกกะทา แท่แล่วเขาพทว่า “ช่าง 

เถอะ ฉนแพ้ท่านแส่วในขอนึ แท่จงบอกขอ ๔ แก่ฉํนเถอะ” 

ขอท ๔ มไชเบนขอเทอนใจุทานคอก แทมนเบนขาวคสํๅน}รบท่าน ภาย[นท่องของ 

ฉไณมเพชรนำหนงซงมนาทนกถึง ๒0๐ กาหรค หากท่านไม่ปล่อยฉนมาเสียเช่นนึ ท่านก็จุ)ะกลบ 

กลายเบนมหาเศรษฐีผ้รํ่ารวยขนท0นที่,, 

ชายชราเสียใจลมลงที่งยืน กลงเกลือกทวกบพื่นทินอยู่ไปมา รำพ้นควยความโศก 

เศรำที่สูญสีงที่ทืค่าลาไป 

นกจึงพูคว่า “ท่านลืมหลกสำคญขอ ๒ เสียอีกแลว ท่านไม่ปฏิบททามจึงท่องเทือครอน 

ไจอย่างน็ ฉนบอกไว้แลว ทำไมท่านจึงไม1ยอมเชี่อ ในฃอที่ว่าอย่าเศรำโศกเสียใจุไนเมื่อถึงทรๅๅ 

ฅองเสียสีงที่ว่าที่ศีนนไป,, 

ชายชรานอนฅะแคงหูพ้งนกพูค ชกไค้สฅิขใเมาฅามคำท่กเทือนจึงหยูครำพ้นํ แท่ถึ 

ยงแสคงอาการอคเสียคายเพชรหนก ๒๐๐ กาหรคอยู่ไม่ไค้ 

นกจึงพูคท่อไปว่า “ท่านน้ ใช่ว่าจะจำคำคฅิของฉนไม่ไค้ ๒ ขอเท่า'นึนก็หา1ไม่ ซาย''ง 

ลืมขอ ๓ เสียด1ว่ย ฉ่นบอกแล่วัว1า จงพงหูไว้หู อย่าเชอง่าย ไฉนท่านจึงไม่พิจารณาคํๅบ0กกล'.1ว 

ของฉนเลียก่อนว่า มีเหตุผลควรจะเชื่อได้หรือไม่เพียงไร หากท่านดำรงตนเบนคนเชื่ออะไรง่าย ห 
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โดยขาคความพิจาร^าเช่นน ท่านจะมีความสุขได้อย่างไร ในเมื่อท่านมีชีริคอย่ท่ามกลางสงคมอน 

คลุกเคลำไปด้วยคำกล่าวท่เบนสคย์'จริงและเท็จเทียม ท่านได้โปรดช่วยฅรองดให้คี ขณะทีท่าน 

อุ้มฉไเอย่เมีอก็นี่ ถาหากเพชรมีอย่ในทองของฉนทน์ก ๒๐๐ กาหรดจริง ทานจะอมฉนไหวหรือ 

1นเมื่อท่านเบนแต่เพียงชายชราที่มีแรงนํอยเพียงนื อย่าเสียอกเสียใจไปเลย ฉนขอบอกท่านคาม 

ความเบนจริง ในร่างกายของฉนนี่ไม่มีเพชรดอก ฉนหลอกท่านเล่นต่างหาก,, 

ชายชราได้พีงดงน1นก็หายเคราโศก ลคขนยืนอย่างคนที่มีค'วามสุข ส่วนนัยน์คายงคง 

จองจบอยู่ทีนกกะทาควงามและมีความกิดอนสงล่ง และก่อนที่นกจะบินจากไป ก็ได้ยินคำสอนที 

จํบใจจากนกเบนครืงสุดทำย 

'ไฌ้ว่าท่านจะฅองสญเสียฅวฉนไปก็ฅาม อย่าได้เสียใจไปเลย ร่างกายของฉํนไม่มี 

ราคาค่างวดมากมายอะไรนกดอก อย่างไรก็ดี ฉนขอฝากคำเดือนเบินเครื่องแทนคำของนันซึ่งจะ 

ฅองอยู่กบท่านช่วอน์นฅกาล ไว้เบนครื่งสุดทำยดำยว่า ท่านจง กลบใจเสียใหม่ ต่อน็ไป'จะกระทำ 

ลึงไรจงอย่าผลิผลามเบินอนขาด จงยึดหลกไว้ว่า 

“คดเสียก่อนจึงค่อยถาม 

ครองเน็อความก่อนฅอบ 

ฅรวจคราให้รอบคอบก่อนทำ,, 

แส่วนกก็บินจากไป. 

นี่เราจะเห็นแลำว่า สิงใด ๆ ก็ตามในเมื่อเราทำผิดไปแล้ว เมื่อได้สติเราตองยอมรบ 

ผิด อย่า'ให้เกดทํฐิด้อรื่น เมื่อได้สตึแลวติองกสิบใจ ใจของเรานถาสิงใดทํม่นไม่ดืแล,ว เราติอง 

กสิบใจทำให้ด แล9วชวิตของเราจะแจมใสชนบาน ทำนห้งหลายเมื่อได้อ่านแล้วก็พอจะรืสีก 

“การกล0,บใจ,, นี่1แเบนความจำเบน และสำค่ญยงสำหริบชืวิตเพียงไร? ทุก ๆ ท่านก็จะเห็นแลว 

ว่า ชีวิฅของเราทุกคนนน เบินสีงที่เราหวงแหน เบินสีงที่เราสงวนยึงนัก และในชีวคของเรานี่ 

เราจะผ่านบญหาเรื่องกายและเรื่องใจไปไม่พน และทงสองเรื่องนี่ส0าคญอยู่ที่ใจ คงขาพเจ่าได้ 

แยกประเด็นไว้แลวว่า.- 



๒๒๑ 

๑. กลบ1ใจก่อน,ทจะทำอะไรผค11นเมื่อคํว'ของเราร้อย่ 

๒. กลบใจในเมือประพสุคิผคไปแลๅ ทำให้ถกเสีย 

ชวตของคนเราเม©ไมเอาทิฐิเข8ามๅดํน ไม,เอามานะเขาประกวดประชนขนแข่งกน 

เมอวดด เมมอจฉาริษยา ไมดอดง ดงทคนเฒ่าคนแก่ท่านบอกว่า ลกทเชอพงพ์อแมอยเสมอ 

ยอม เดรบมรดกมาก และยอมไดรบสมบ0ตอนลำค'าของตระกล ลกคนใดท่ไม่เชอพ้งพอไม่เชอ 

พงแม เมคอยประพฤติปฏิบตตามหลกฐรรมใดยกๅรเข่0ป0แม่ คอการกล่มใจ ด0งทิท่าน1ได้ 

อานมาแลว เขามกจะไมไดสมบํตอะไรจากคณพ่0คณแม่เลย. 



เรอง ผ้บำเพ็ญประโยชน์ 

นานมาแลว มีชายช'กผู้หนึ่งมีนามว่า นราทร วไเหนึ่งเบนเวลาเที่ยงวน แคครอน 

มาก เฒ่านราทรพร่อมควยจอบคํช้วิตซึ่งสำหร่บใช้ขุคคิน ทำการขุคหลุมเบนการใหญ่ เหงื่อ 

ไหลโทรมหนา ในขณะทํชายชรากำลำเอามือปาคเหงื่อซึ่งกำล่งจะไหลเขำตา กึไค้ยินเสียงรอง 

ถามมาทไงพองหลงว่า “ขคหลุมทำอะไร ท่านผู้เฒ่า,, “ปลกมะม่วง หลานชาย,, ตอบอย่างไม่ 

ตองคิค เจำของคำถาม ถามต่อ “เวลานึ่ก็เบนเวลาเที่ยง แคคคำลงรอนจ้ค ทำไมไม่รอเอาไว้ 

ขุคเมื่อแคคร่มลมตกเล่า จะไค้ไมร่อน ไม่คกว่า'หรือ,, “ไม่ค้หลอก หลานชาย ตาแก่มากแลว 

ขืนมีว้ผลควนประกน'พรุ่ง ประเคี๋ยวก็ไม่ไค้ปลูกกนเท่านน,, “ทำไมล่ะ,, เจ่าของคำถาม ถามยา 

“คนแก่มีนเหม่อนไม้ใกล้ผง มีนจะโค่นลมเมื่อไรเราก็ไม่รู้ คงนนเมื่อรู้สึกว่าตวจะทำอะ ไรไค้ 

ขณะใคเวลาใค ก็ให้รีบทํไเสีย อย่าปล่อยให้เวลามนล่วงเลยไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์เลย,, 

“ผ้เฒ่าอายุเท่าไรแลว,, พระราชาตรสถาม “แปคสิบบแล่1ว,, ผู้เฒ่าตอบ “มะม่วงที่ปลกไว้กี่บจง 

จะไค้กินผล,, พระราชาตรสถาม “หำหรือหกบี1จึงจะไค้ผล,, ผู้เฒ่าตอบ “ผู้เฒ่าจะมีอายยืนไป 

ไค้ถึงหำหรือหกบหรือ,, พระราชาทวง “ไม่แน่อาจจะอยถึงหรือไม่ถึงก็ไค้,, “ก็เมื่อไม่แน่ ปลก 

มะม่วงไว้ทำไม คํคเห็นอย่างไรจึงปลูก,, พระราชาฅรสถามลิวงเอาความรู้สึก-จากผ้เฒ่า ผ้เฒ่า 

นราทรฅอบว่า “การปลกฅนไม้ของเราน1น เราคิดอย่างน็ การปลูกฅนไม้ไว้กินผลนนเบนการ 

ทำประโยชน์ ประโยชน์นี่น อย่าคิดทำแต่เฉพาะฅว ต่องคิคทำไว้เพื่อคนอื่นควย อย่างเราปลก 

มะม่วงไว้ ถือว่าเบนการทำคีไว้ ล่าเราอายุยืนไปไค้อีกหพหรือหกบ เราก็วะได้กินมะม่วงที่ 

ปลกไว้ ล่าเราฅายเสียก่อนคนที่เกิดมาทีหลงคือ ลูกหลาน ก็จะไค้กินแทน เรืยกว่าปลกไว้เถอะ 

ไม่ไร้ผลเปล่า การที่มนษย์เราเกิดมามีพ้นเรือนอยู่ ก็เพราะพ่อแม่หรือบุรพชนทำไว้ ล่าท่านเหล่า 

นนไม่ทำไว้เราจะเอาพ้นที่ไหนอยู่กน ที่เรามีที่อยู่ก็เพราะคนทีเกิดก่อนทำประโยชน์ไว้ อย่างฅา 

นี่แหละ หากไม่ปลกมะม่วงไว้ ล่ามีอายุยืนไปอีกห้าหรือหกบีก็ไม่มีมะม่วงกินทั้งลกหลานก็ไม่มีกิน 

รวมความว่าไม่มีใครจะได้กินมะม่วงล่ออนเทียว ดากิ'คอย่าง'น จึงปลูกมะม่วงไว้” 



๒๒๓ 

10, พระราช^คทวงสคบคาฅอบของเฒานราทรแลวทรงพอพระท'ยมๅก รบสำให้มหาคเลก 

ททามเสคจ'ไปควยมอบเงนกษาปณใหแก่เฒ่านราทรลุงหนง เฒ่านราทรพอไค้รบเงินกษาปณ์ก็ 

ทร เม ไคทน'ทวาเจาของเสยงและเจาของเงินนืนค0พระราชา จึงประคองอํญชลีกมล^ฦรๅบแทบผา 

ยุคลบาท พรอมกบกราบทูลๅๅ ฃอเคชะใฅผาละอองธุลีพระบาทปๆ(1ฤลีๅ1]กกระหปฎม ช็ๅพระ- 

พุทธเจารูสกชาบ,ซง'ใน,พระมหากรณาธคุณ เบนลนพน ควยพระบารมีปกเกลๅๆ คนอนเขาปลก 

มะมวงกน'นนฅองไช'เวสากงหาบหรอหกบจุงจุะไค้ๆนผล แค่มะม่วงของข็ๅพระพทธเจุพุณ์แ เพียง 

แฅข^คหลมก'ไคผลแลว พระ,ราชาทรงพอพระทย'ในคากร'ๅบบงคมทลของเฒ่านราทรมาก จึง?บสำ 

ใหมหาคเลกนำเงินมามอบ,ให้ผู้เฒ่าอี,ๅลุงหนึง ผู้เฒ่าก็กมลงกรๅบแทบพระยุคสบๅท กราบทลว่า 

ขอเคชะพระราชอาญามิพีนเกลๅ ขๅพระพุทธเจุๅซาบซึ่งในพระมหา1ารุณาธิคุณเบนลนพีน ทาพี 

สุคม1ค คามธรรมคามะมๅงทเชาปลกก่'นนน หาบหกบีจึงจุะไค้รบผล และเมื่อออกผล ส่วนมาก 

บีหนึงก็ออกผลเพียงคระงเค้ยๅ แค่มะม่วงของขบีพระพุทธเจุำ ซึ่งอย่ในพระมหากรุณาธิคณนน 

เพ1ยงแคขคหลุมเทๅนนกมผลลีงลคูงครบแลว พระราชาได้ทรงสคบคำกราบบเงคมทลของท่ๅแ 

ผู้เฒ่านราทรแลำ ทรงพอพระทยมาก รบสำให้มหาคเลีกมอบเงินให้ผู้เฒ่าลีกหซึ่งลุง ข พรำมกบ 

รบสำกบมหาคเล็กว่า "ไปเถอะเรา อย่าอยู่ให้โง'ค่อไปเลย,, 

พระราข' เต เมนทานเรองน ทรงบาเพนุ)!]ระ โยชนแกประเทศชาติและ'เจสกนิกรของ 

พระองค์อย่างแท้จริง โดยทรงปลอมพระองค์พ็นประชาชนคนธรรมดาหรือที่เรียกว่าประพาสฅน 

เพ็อทอคพระเนตรทุกข์สุขของประชาชน ตามคามนิคมบ่านเล็กเมืองน้อย ตามตรอกซอยติาง ๆ 

การเสด็จแบบนทรงมี'โอกาสที่จะ'ไส้ทอดพระเนตรทุกข์สุขของประชาชนตามความเบนจุริง บาง 

โอกาส’ไค้ทรงพบคนรายและรบสํงให้เ'จำหน้าที่'จบกุมคน'ริ'เยมาลงโทษ,[ด้น้4ที่ บางโอกาสก็ได้ทรง 

พบคนดีมืประโยชน์ เช่นเฒ่านราทร ในนิยายเรื่องนิ! ความดีของผู้เฒ่าปรากฎแก่อนบ่ว่ไป เพรๅะ 

พระราชาเสด็จไปพบว่า กำลงบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน และไค้พระราชทานรางวบที่เน้1 

นราทรซึ่งเบนคนดี สมกบหล,กธรรมในพระพุทธศาสนาว่า “ทำดีไค้ดี,’ 

* 



เร้องตนมะขาม 

มะขามเบนฅ็นไม้ยืนตน เบนพฤกษชาติชนิคพ้นธุ ใหญ่ มืกิงกานเบนสาขารมครมเบน 

ปริมณฑล บางตินแลคสวยงามมาก ยามรอนถาใครไค้หลบเขาไปนงพกใติตินมะขาม^ะริสึสเยน 

สบายคีมาก ในชนบทในทองถ็นทุรกนคาร ชาวหัานนิยมปลูกกนมาก เพราะเบนตนไม้ทชวยค่า 

ครองชีพไค้เบนอย่างคี ลำหันใช้เบนเชียงสำหรบช่วยปรงอาหารอยู่ในครว ใบของมนใชตมปรุง 

อาหารคีมาก โคยเฉพาะติมกบหัวปลาเค็มแห2งอร่อยคีนก เขาเล่าหันว่า เจานายบางพระองคโปรอ 

ปรานนก ที่ว่านืว่าหันเฉพาะรสของหัน แต่ประโยชน์ของมะขามยงมีอกมาก โบราณถือว่าเบนตน 

ไม้สำหัญ นิยมปลกหันพ'วิหัานที่วเมือง เพราะคนโบราณเชีอว่าใบมะขามช่วยบานช่วยเมืกงไอ เวลา 

เถือศึกสงคราม แม่หัพนายกองของไทยที่เรืองอวยวิทยาคม จะรูอเอาใบมะขามเสกเบนอวแอนอว 

ต่อออกช่วยรบ แตนและต่อที่เถือจากวิทยาคมน์ จะเช่าไปต่อยให้ขาศึกปวอหวมวอา ฅองแอก 

พ่ายไม่เบนท่าไปตามๆกน องน์น คนโบราณจึงนิยมปลูกตนมะขามไว้อามบริเวณบานอยาง 

มากมาย เพราะใช้ประโยชน์ไค้ถึง ๒ อย่าง คือ 

๑. ใชีปรุงอาหาร 

๒. ใช้เบนเครื่องมือช่วยรบทพจบศึก 

นอกจากน์ในพิธีมงคลต่าง ๆ ของไทย เช่น ต่อ'จุก แต่งงาน และขนบานใหม ก 

นิยมใช้ใบมะขามใสลงในบาอรนาพระพุทธมแต์ โอยเชื่อกนว่านิาพระพุทธมนต์นนจะอองหักอสิทธ 

สมตามชื่อใบมะขาม คือ ท่าให้ภูอผีบิ1ศาจหวาอกหัว พากนหลบหนีไม่เหัามาท่าอันตรายเหัาของ 

บาน โรคภยไช้เจ็บและเสนียออัญไรค็เกลียอกหัว ไม่กหัามาท่าร่าย ยืงหัอร'หมู่มิตรอวยแส่วิ ไม่ 

กลาเขามาต่อกรเพราะเกรงใบมะขาม เพราะชื่อของมนใครไค้ยินชีออองเขอขาม นีเบนความเชีอ 

ของคนโบราณ คนในยุคบจจหันน์อาจยงมีเชีอกย่บาง แอใครจะเชีอหรอไม่เชีอกแลวแต่ใจของแต่ 

ละกน 

ในฐานะที่ผู้เขียนเบน'พุทธคาสนิก'ชน เบนชาวพุทธที่สนใจต่อคำสงสอนในพระพุทธ. 

ศาสนามานาน เคารพต่อความคิอเห็นของคนทุกคน จะไม่ขอวิจารณ์สนบสนนหรือหัอหัานความ 



๒๒๕ 

กคเ'หน'ของผยน'ทเชอและไม1.ชี0 จะขอพูคแต่ประเคึนท๊ว่า อะไรที่ทำให้คนไค้ยินแต่ชื่อแลวเกิค 

ความเกรงขาม อนนฤาคอบฤามษลIาธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็ฅํองฅอบว่าความดและความ 

สามารถ มฅวอยางทจะนำมาสาธกไค้ทงในทางIเระวํคคาสคร์ เช่น สมเค็จุพระนเรควรมหาราช 

ทรงเบน,พระมหากษฅริยของชาฅิ 1ทย และทรงเบนพระมหากษืครึย์ผ้สามารถของชาคิไทย พระ 

มหาอปราชา อุปราชของพมา เมือคราวท่จุะยกทพมๅคืกรุงกรึกยุธยๅ พ.อ. ๒๑๓๕ ถึงกบทรง 

อคเออน’ไมกลาทจุะยก'ทพมาคกรุงอรฎยุธยา เพราะทรงขยาคสมเค็จุพระนเรควร เพราะทรงทราบ 

ความสามารถ ในการ'รบ'ของพระน!5'รคว'รมๅแลว ต่อมาเมือมาถกน์นทบเรงพระราชบิคาบ?ภาษ 

จงจาใจยกทพออกจากทงสๅวค และครนแลวกฅองมาสนพระชนม์เสยต่วยผพระห้คถ์ชองสมเค็จุ) 

พระนเรศวร ทฅาบลหนองสาหร่าย ในบจุ)จุบิน'น้ทาง'ราชการไค้สร่างอนสาว'รึย์ไ'ว้เบน'ที่ระถึก 

ทอาเภอคอนเจคย จุ.ว. สพรรณบุรึ ซงเรึยกว่าเจุคืยยทธหคถึ ถรึไจากเรื่องนคือสมรึ]กรุงธนบุรึ 

มนกรบไทยผูเกงกลาอกคนหนง ขๅศ์กไคยินช่อแลว่ชยาคกลว ท่านผนคือพระยาพีชรึ]คาบหรึ) 

บุคคลเกงประเภทพระยาพีชย ๆ นยงมือยู่เบินอนมาก แต่ขอนำมาสาธกเพียงเท่าน 

ยงมเรองเกยวกบ'ใบมะขามอกเรองหนง ซงเบนเรองทมคคิสอนใจุไค],บินอย่างค เรึอง 

มอยูวา มซาวจนสองคนเบนเพีอนรรึากนมาก มีอาชีพในทางเท่ยๆชื่อชวคขาย สมบิคของชาๆจุน 

ทงสองคนนกคอมไมคานคนละอน มกระบุงคนละลูก เขาที่งสองไม่มืบิๅนเรึอนท่อๅคย อาศโ]ว'ด ๆ 

งนทอยู ทกนและหลบนอน เขาขายฃวอ1!อเงนมาคาเละเ,บา!ดก?ไๅม ออ-31อาเงนนนมารวม 

กนแลวนาไปฝากพระไว ทงสองไดสญญากนไววา ถายงมเงิน เม่ถง ๘0 ชิง จะไม่กินเบ่ดกินไก่ 

ใครผิดสญญาตองเลิกคบก่นและแยกทางก่นเดิน อย่มาวนหนึ่งจีนคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเจ๊ง ไปพบ 

บอนการพนนเร่า ก็นึกอยากเล่นการพนน จึงด'คสิน'ใจเล่นการพนัน เผอิญเขาเล่นรวย จ๊งเอๅ 

เงินที่ได้จากการพนนมาซอเบ็ดซอไก่กิน เพราะฅนอยากกินมานานแลว เมี่อได้กินเบ็ดกินไก่จุน 

อีมหนำสำราญดีแลวรู้สึกสงสารเพื่อน อยากให้เพื่อนได้กินบำง จึงซั้อเบ็ดและไก่อีกอย่างละทํ'วมา 

ฝากเพื่อน ดกเย็นชาวจีนอีกคนหนึ่งซ์งมีชื่อว่าเชิง ไค้กลบมาว่ด้ก็มาพบเบ็ดและไก่ย่าง0ย่างล ะฅว 

แขวนไว้ในหองพกของเขา เขาจึงถามนายเจีงว่า “เจ็ง เบ็ดและไก่ของใครวะมาแขวน0ย่ไนทํร113 

อว ?” “ของอวเอง อว,ซอมาฝากสอ” เจ๊งคอบ เจ๊ง ลอลืมสัญญาของเราเสียแล่ว่หรื0 วฺ” เ!113 

ทวง “ฉั๊วจำ’ได้ดี” เจ๊งคอบ “ลั้อจำสญญาได้แลว ลํ้อซอเบ็ดและไก่มาให้อ®วทำไม เชงรก 

หากำคอบจากเจ๊ง “ลออย่ามาคิคมากดีดมายไปเลย เงินทื่อวชั้อเบ็ดและไก่มาให้ ลั้อมนเบ็นเงิน 



๒๒๖ 

ลาภลอย อ~วไปรวยการพนันมาหร็อก ไม่ไค้ชกเอาเงินทุนของเราไปซอหร็อก ลออย่าคิคให้มน 

เลยแไคไปเลย,, พอเจ๊งพคขาคคำเชิงก็ร้สึกไม่พอใจมาก สำทบอวยวาจาท้นทีว่า ‘ลี่อผิคสํญญา 

ลอเบนคนไม่มีสจจะ ลอกบอํ้ว่แยกทางกนองแฅ่วนนเบนฅนไป ไปหาพระแบ่งเงินกน เจง 

เมือถูกเชิงยืนคำขาคเช่นน\เก๊จำใจคำกัปหาพระ พอแบ่งเงินเสร็จเชิงก็บอกนับเจงว่า เบคกบไก 

ของลอเอาไปอวไม่นัองการแฅะคอง,, 

นับคงแควไณไเท่งสองก็แยกทางกน แล5วเชิงก็ฅงหนัาคงคาขายขวค ไค้เงินมาเท่าไร 

ก๊เอาไปฝากพระไว้ในไม่ชาเขาก็คงคำไค้ เปลี่ยนจากอาชีพซ้อขวคประกอบอาชีพอื่นท้อไป ควย 

ความรอบคอบและมํธย์สถ ในทีสุคเขาก๊กลายเบนเศรษฐีมืทรํพย์สมบตอย่างมหาศาล ทางราชการ 

ไค้ให้บรรคานักคแก่เขาเบนถึงขนพระยา เมื่อเขาไค้เบนพระยาแลว ก็มืจิคใจเบนกศลสร่างโรงทาน 

ไว้หนัาบ่านแจกทานแก่คนยากจนโคยไม่เลอกหนัา 

ทางผายนายเจ๊งคงแค่แยกทางนับเพื่อนแลำก๊ประพฤคิคนคามสบาย นันไหนอยากซอ 

ขวคกไปซอ นันไหนไม่อยากซ้อขวคก๊นอน อยากกินเบ่คก๊ไบซอเบ่คมากิน อยากกินไก่ก๊ไปซอ 

ไกมากิน ทีแรก ๆ ก็ซอเบ่คคาย ๆ ไก่คาย ๆ มากินก่อนเพราะมนถกเงินหน่อย หน่กเขาคอก็ชักสง 

ข็น เบคคายไก่คายกินไม่ได้เสียแลำ ม8นค่องซอเบคเบนไก่เบ่นมากินจึงจะอร่อย ทีแรก ๆ ก 

หลายวนคงซ็อกินที หนักเช่าทนความอยากของลี่นไม่ไหวคองซอกินทุกวน ขวคกซอไม่ค่อยไค้ 

ขายไม่ค่อยไค้ ท้องขอยึมเงินชาวบ่านเขาบ่อยๆ ยืมแลวไม่ค่อย'จะ 1ช้ ชาวบานกชักเอึอมระอา หนก 

เช่าเขาก๊ไม่ให้ยืมเงิน เมื่อยืมเขาไมไค้กอคกินเบ่คกินไก่ เมืออคกินเริยวแรงก๊ไม่ค่อยมื ประกอบ 

กับความเกียจครานเช่าประสมนัวยเลย ท้ามาหากินไมไหว ในทีสุคกคองเบ่นขอทาน ขอทานเขา 

เรื่อยไปขอได้เท่าไรก๊กินเท่านน บางวนขอไม่ไค้ก็นอนอคร่างกายก๊ชุบชีคผิครปผิคร่าง วนหนึ่ง 

เทียวขอทานไปจนถึงหนำบ่านท่านเช่าคุณ (เฮง) บ่งเอิญกันน์นท่านเจาคุณออกมาให้ทานเอง ท่าน 

เช่าคุณเห็นหนัานายเจ๊งแลวจำไค้ แค่แสรงท้าเบ่นไม่รู้จก พอให้ทานเสร็จก๊รีบเค้นเข2าบ่าน บอก 

ให้ลกชายของท่านคามนายเจ๊งเนัาไปทาแล^ ท่านเนัาคุณก็ถามนายเจ๊งว่า 4 ขอทานลำบากไหม บ่, 

‘ลำบากครบ,, นายเจ๊งคอบโคยไม่คองกิค ‘'อย่นับฉนไหมล่ะ ฉนจะเลี่ยงคโคยไม่คองเทียวขอ 

ทานจะเอาไหม บ่, 'ไอาครบ,, นายเจ๊งคอนทนที “ค้แลว นัาลี่อคกลงอั้วจะปลกกระค๊อบให้อย่ 

อย่ไหวไหม ?” “ไหวกรบ,, นายเจ๊งรบคำ 



๒๒๗ 

อใหารอวจะจุฦใหอยๅง^ สอพงนะ กินไค้หรอไมไกีบอกะเานะ อวํ้จคข่าวสารให้ส!} 

ทุงหากนเขง ข เวสารหมคเมอไ'รลอมาบ0กอว 'อำจะให้กบข่าวมอยข่งเกียๅกืฎกาเก๊นนห้ง^2น 

กบใบม*,ขาม ใบมะข,มนนกอฅองรูอำมใหลอรคใบสองเๅนกีวยกน คือก๊นเล็กกีนหนึ่ง' 

แล^คน'ใหญฅนหนง วธรูคลอฅองรูคใบทอนเกกกคูน ใบมะขามอนเล็กหนอเมือใรสอมาบอกอวํ้ 

และอวจะส่ง'ให้รูด,ใบมะขามคนใหญ่ออไปอามกีว่านึ่ เอปฎิน่ค้อานไกีไหม9” 

“ไค้ครบ,’ เจ๊งรบคำ 

นบตงแตนนเบนตนมา นายเจงกอยู่เรฎนกระต่อบท่ท่านเข่าคุกห|ลกให้ หงหาอาหาร 

กินคามคำสงของท่านเจ่าคุณ ข่าวสา?หมหกไปบอกท่านเจ่าคุณ หวปลาเค็มืหมดกึไปบอกท่าน 

เจาคุณ ' ในมะขามตนเล็กหมคเขาก็ไปบอกท่านเข่าคุณ ท่านเจ่าคุณก็บอกไห้เขาไปรูดไบมะขาม1 

ฅนใหญ ในระยะหลง ๆ ปรากฏว่า นายเจ๊งไปบอกแด่เรืองข่าวสารหนอ ห''วปลาเค็มแหงหมด แด่ 

เรึองใบมะขามนายเจ๊งไม,เอยบอกกบท่านเจุว่คุณเล0 วนหนี่งท่านเจ่าคุณเรียกนายเจ๊งไปกามว่า 

เจงขาวหมคแกมาบอก แปลกอยู่อย่างหนง ในระยะน้แกไม่เคยมาพูดเลยว่าใบมะขามหมด 

มันเบึนเพราะเหตุไร ๆ” 

“มนไม่หมดครบ” เจ๊งคอบ 

ทำไมมนจึงไม่หมด แด่ก่อนทำไมหมดไค้ เดี่ยวน้เบนเพราะเหตุใดจ๊งไม'หมด” เข่า 

คุณซ''ก 

“คือมันอย่างน้ครบ” 

“เบนอย่างไร ๆ” 

เจ๊งชแจงต่อไปว่า 

“เดิมใบมะชามทิมนหมดน1นเพราะคนมนเล็ก รูดวนสองวนก็หมด ในระยะหมัง ^ น 

ผมรูดใบมะขามตนใหญ่ ผมรูดทีละแถบ รูดในแถบน้หมคแลวผมก็ไปรดแกบใน*น พอรด 

แถบโนนหมดแถบนี่มันก็แดกใบอ่อนเต็มฅ่'น ผมกลบมารูดแถบน็ พอรดจนแถบนหมดแกบใน*ป1 

มันจะแดกใบอ่อนเต็มอีก เลยรูดไม'รู้จกหมด” พอเจ๊งชแจงขาดคำท่านเจ่าคุณก็หวเราะ0ย่างอๅร31ถใ 

เย็นแต่ว้ว่า “นี่นายเจ๊งแกรำข่าได้ไหม” เจ๊งแหงนมองหนำท่านเจ่าคุณแลวตอบว่า 



๒๒๘ 

"จำไม่ไค้กรV 

'จำไม่ไค้จริง ๆ หรือ ท่, ท่านเจาคุณยา 

“จำไม่ไค้จริง ๆ ครบ,, เจ็งยึนย่น 

4 เอาละ เมื่อแกจำไม่ไค้ขำก็จะบอกให้ ขำนึ่แหละคือ นายเฮง เพื่อนขายขวคของแก 

ไงล่ะ จำไค้ไหม,’ 

นายเจ็งแหงนคหน8าเจำคุณอีกกรงหนึ่ง ถึงกบนาคาร่วงกมลงกราบที่เท่า 

“ผมจำใค้เท่าไค้แลวคร่บ,, 

เอาละเมื่อแกจำขาไค้ก็ดึแลว แกไม่คองเสียอกเสียใจ ขาจะไม่ทอคที่งแก แค่ขามี 

เรืองท๊จะพคท่บแกในฐานะเพื่อนสีกเล็กนอย ความจริงข,าจำแกไค้ท่งแค่วนทึแกมาขอทานวนแรก 

แลว แค่ข็าทำเบนไม่ร้จํกแกเสียอย่างนึ่นเอง ขาบอกให้ลกของขาไปเรียกเอ็งเขามาหา และชก 

ชวนให้เอ็งอยู่กำย ก็เพื่อให้ขอคิคเกี่ยวกบความเบนไปของเอ็งและของขาเท่านไเ การที่ขาให้เอ็ง 

กน'ขาวกบ'หำปลาเค็มท่บใบมะขามนั้น ก็เบนอบายวิธีหนึ่งที่จะให้เอ็งรู้ความจริง ชีวิคของเอ็งที 

ตกระกำลำบากถึงขอทานนน ก็เพราะเอ็งทำคำเบนคนคามใจปากอยากกินอะไรก็กินในเมื่อทุนรอน 

ของเอ็งก็ยํงไม่มากนก ในที่สุกก็ไม่มีจะกินเหมือนมะขามคนเล็ก ถารีบไปรคใบกินเสียก่อนใบมน 

ก็หมกคนในที่สุกก็ไม่มีใบจะรกกินต่อไป มนเหมือน1ชีวิตเอ็ง เงินก็อังมีนอยไม่ถึง ๘๐ ซึง เอ็ง 

ไปรีบใชจ่ายเสียก่อนม่นก็หมคทุนก่นเท่านน แลำค่อไปจะเอาอะไรใช้ อันตำของขำเปรียบเหมือน 

คนมะขามใหญ่ รกเท่าไร ๆ ใบม่นอ็ไม่หมด เพราะใบมนมาก รกทางนหมกแลวไปรคทางโนน 

กว่าทางโนนจะหมกทางนึ่ก็แคกใบอ่อนรออย่แลำไม่มีอันหมก เมื่อม็เงินน้อย ๆ ข่าไม่ใช้ ข่ารอ 

ให้เงินมนมากๆ เสียก่อน เมื่อม"นมากแล,ว ข่าก็เอาให้เขาก้ใช้แต่คอกผลฅนยงคงเดิมใช้เท่าไร 

ก๊นเท่าไรก็ไม่หมด เจว้คุณพดย์งไม่ท่นจบ เจ๊งก็ตบกว้งลงกราบเท่าท่านเจ่าคุณอีกคร้งํ้ห'แง กราบ 

จนนาฅาเบยกหล่งเท่าท่านเจ่าคุณ ท่านเจ่าคุณจึงเอามือเชยคางนายเจ๊งแล้วพาขนไปบนดิก พา 

เข่าไปน"งในห'องพระ บอกให้นายเจ๊งกราบพระเสร็จแล้วจูงมือนายเจ็งไปท็ฅ้กระจกหล้งิห'แง ชั้มือ 

ให้นายเจ๊งควํต่กุอย่างหนึ่ง ซึ่งเบึนรูปไม้คานลงร*กบคทอง พร้อมล้บแนะนำให้นายเจ๊งไหว้ไม้คาน 

“ไม้คานอนนแหละคือไม้คานหาบขวคขาย ช่วยให้เขาท่ามาหากินจนกระท่งเบน!,ศรษฐื 

มีบรรดาศ"’กคื้เบนพระยา ไม้คานของแกเอาไปทงที่ไหนเสียล่ะ?” 



เยเอ๙ 

“ลืมเสียแลวครับ ไม่ทราบว่ าไปที่งที่ไหน” 

ลมแลวกแลว'!ป ทานเจาคุณพูดฅอ ต่อนไปเจ่าจงเอาใบมะขามเรันคร ข่าจะให้ 

’ สรางฅว^ใ'ห,ม แลว'คานเจาคุณกมอบ ไม้คานและเงินจำนวนหนึ่งให้นายเจึงไปสร’ๅงคิว 

นายเก็งสามารถสรางคิวจนเรัน1ครบ5'ไห้ไนกาล?;อมา นึ่ก็เรันแง'ทีแง'หนึ่งที่ไห้จๅกใบมะชาม 

ตอไปกจ,แลๅถงคาเมดของเมคมะขาม ความคของเมคมะขาม กเบนเรืองทีน่าสนใจ 

ไมนอยเหมอนกน เรืองมีอยู่ว่า มีหญิงคนหนึ่งเบนหญิงม่าย มีบุตรชายสองคน มีอาชีพในทาง 

บนสมมะขามเบยกข เย วธบนสมมะขามเบยกนนกคอ ไปรบซอผกมะขามที่แก่แล่ว เอามา 

กระเทาะเปลือกออกแกะเอาเมทีคออก แลวเก็บเมีดมะขามใล่ฤระทุงเว่มๅกมๅย ฎยู่ ๆ หญิงม่ายก็ 

บวยลง เมี่อใกลืจะฅายก็เรียกบุฅรชายสองคนมาใกที ๆ แส'วิรัง1ฐ’ยว่า ‘‘แม่รัวยคราวนึ่เห้นวิะไม่ 

รอคแน เจาสองคน00ฃวงหลงอยารงแกกนนะ โหรกและปรองคองกน ติงหนาทำมาหากิน 

สมบคอนเบนเงนทองกไม่ม แมมีแต่สมบฅเม็ดมะขามนเท่านนทีจุะแบ่งให้ ๆ กิน แม่ขอให้สก 

ทงสองจงเอาเมคมะขามเลยงชวค และตงเนอฅงตวต่อไป พอส่งเสร็จหญิงม่ายก็สนใจตาย 

ลูกขายทงสองถงกบปลอย"[ฐ;อง เหอ'เลยรกมารคา ลงเขาจะรองไห้อย่างไรก็ไม่สามารฎทีจุะช่วย 

ใหมารคาของเขาฟนขนมา 1ค แงอทงสองสรางโคกแล'วกจคกๅรคทมารคาตามประเพ{มี หล'งจาก 

นนกแบงเมดมะขามกนตามทมารดาสง!ว คน'ทเบาเพีเมือแบ่งเมคมะขามแส่วิก็มาน"งกอคเ1ข่าร'ารัง 

วา อยางมากกแคเอามาควแชนากนไมกวนกหมค เขากฅงหนาคิวเมคมะขๅมกิน ไม่กีว่นเม็คมะขาม 

ก็หมดจริง ๆ อย่างเขาว่า เม็ลเม็ดมะขามหมดเขาจึงยึดอาชีพขอทานคิอไป ส่วนนองชายไม่ยอม 

กระทำอย่างนน เขาไปรบจ่างเลั้ยงชีวิต ได้เงินมาก็เก็บออมไว้จนสามารถซัฎที'ทีนไห้แปสงหที่ง 

ประมาณ ด๐ ไร่ เมื่อมีที่ดินแล่ว เขาก็คิดถึงสมบฅเม็ดมะขามต่อไปว่า ควรจะทำอย่างไร คร็ที่ 

แล่วก็ฉุกคิดขนไค้ว่า แม่ของเราอาศยสมมะขามเลียงฅวและเลยงเราผู้เบนลๆมาไห้ เราควรจุะเอๅ 

เม็ดมะชามนึ่แหละเลียงชีพและฒั้ต่วิต่อไปฅามคำฃองแม่ เมื่อไค้คิดเช่นนน เขาก็เอาจอบขคคิน 

ในเนึ่อทีที่เขาเมีทงหมด แลวก็เอาเม็ดมะขามผ้งลงไป พอถึงฤดูฝนเม็ดมะขามก็งอกชีนเร็;ยวชบ่ม 

ไปหมดทวบริเวณนน พอดินมะขามโฅชนพอทีจะเก็บใบอ่อนขายไค้ เขาก็เก็บไปขายไห้เชีนพอ 



(- 
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เลยงชีพไค้อย่างสบาย ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ เมื่อมะขามมีผกอ่อน ๆ เขาก็เก็บผ้กอ่อนไปขาย 

เมือมะขามผกแก่เขาก็เก็บผกแก่ไปขาย ในไม่ข่าเขาก็มืฐานะดี ไนที่สุดก็กลายเบ็นเศรษฐีมะขาม 

ขนมา พี่กํบนองเกิดจากพ่อและแม่คนเดียวกนได้เม็ดมะขามเท่า ๆ กน คนหนึ่งฅ,อ์งไปเบ็นขอทาน 

อํนนึ่ก็เห็นจะไม่ใช่เพราะเหตุอื่นใด เหตุเพราะร้หรือ ไม่รู้เบนตวการอ'นสำค่ญ นองชายรู้คุณค่า 

ชองคำส่งของมารคาและคุณค่าของเม็คมะขามก็ต่งฅ่วเบนเศรษฐีได้ พี่ชายไม่รู้คุณค่าของคำสงและ 

คุณค่าของเม็ดมะขาม เมื่อไม่ร้ก็ตกที่นง่ขอทานโดยไม่ต้องสงสโ) 



‘รอง เหลอแต่ตว 

^ มพอคากนหน'ง ‘&าลาจากเจาของลากนหนงใหบรรทุกสินกาไปชายยทุ)ต่างเม่อง ขฌ,ะ 

ทรอนแรมมากลางทางน,นึ่แดดร*1ธนจด พ่อคํ'าและเคํ'าของลาคํมาค1วยหายิมเงา^หนห์'0^นไม่ไ- 

ขิงหยุคคา นลวทงสองฅางกอาศยเงาคานนเบงเ,ทกำบงแคค ส*กคร่หนึ่งการท )ะเลาะเบาะแวงกเกก 
ขน เพราะแยงเงาลากน 

23 พอคาผู^าสากลาวขนก่อนว่า นึเจาของลา แกไมมสิทธิอะไรที่จุะอๅศํยร่มเงาของลๅ 

ต่วน เพราะลาต่วนขาได้เช่ามา เสียเงินในึ่แกแลวขด้ย'อมมืฐทช่!นเงาดาตานึ่ทะงหมด แก000ไป 

เหพน ข็าจะบงเงาลาคนเคียว” 

เจาชองลาเคยนคงนนจงแยงชนว'). กแกเช่าแต่ฅวลาต่างหากค่ะ แกไม่ไค้เช่าเงา 

ลุาควยนึ่หว่า คํ'าแกเช่าทงฅ“ว่ลาและเงาลาดวหาจุะค0งกคต่ๅ1ช่า^งกวคงน8นิจุด้จึงมีสิทธิ 

เบนเจาของเงาลาแต่ผู้เคียว แกต่างหากค่ะทีจุะเบนผู้0ๅกยเงาลาไม่ได้ แกออกไปได้พน” 

ผแ? เลาตอบวา อุวะ กเงาลามนกคดกบควลานีหวา ขาเช่าลามนก็ต่องไค้เาๅคาคด้)ยชุ๊ 

หว่า ม“นจึงจะถก” เจาของลาก็คำนว่า “แต่ตามขอฅกลงแกเช่าแต่ควกา ไม่ได้บอกว'าจุะเช่าเงา 

ลาควย” 

ถกเถยงกนไปถกเถยงกนมา การใต้เสียงกนกทวีกวามรุนแ•5งยืงผูน ถึงกบวางมวยกน 

เพอใหรูแพรชนะกน ชกฅอยกนไปบางฅกนไปบาง ลาซงกำลงยืนอย่ในทีนึ่นก็พกอยกกกกทลง 

จากการตีก่นในระหว่างเจ่าชองและผู้เช่าฅวของมน มนทนเจ็บไม่ไต้มนกวีงหด้ไป ม่าย1’!,*าชองลา 

และผู้เช่า เมี่อชกต่อยและทุบตีกนจนหมดแรงไปคํวยกนทงคู่แลวเถึกลากนไปเอ0 พอต่าาม่ายค่าง 

ะโนขนมา เจ่าของลาก็มองหาลาของค*'วไม่พบ ผู้เช่าลาก็มองหาลาและสินค่'าช0งฅวไม่พบ ทะงสอง 

คงพบแต่ตีวของฅวเท่าน1น 

คตีธรรมจากนิทานเรื่องนึ่สอนโห้เรารู้ว่า คนเห็นแก่ต่วนน ในทื่ลฺดจะเหลือแต่คว 

เหมือนนิทานเรื่องทีเล่ามาแล่วนึ่ 
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ทำไมกนเห็นแก่ตัวจึงเหลือแค่ตัว คำฅอบก็คือ คนเห็นแก'ฅวเบนคนโง่ ความโงของ 

คนเห็นแก่ตัวนืม่นแสดงออกในล'กษณะรักคิว เบึนห่วงฅว กอบโกยมาให้คว เอารคเอาเปริยบ 

ผู้อื่นร้มาก อาการของคนเห็นแก่ตัวคยาก ไม่พูดไม่รู้ไม่คิดไม่เห็น ม'นแสดงอาการแห่งความเบน 

เบนมิตรต่อตัวเองตลอดเวลา เช่นเบนห่วงคิว อยากให้ตัวไค้มากกว่าเขา ไม่ยอมลำบากครากค'ง่า 

ทะนุถนอมคิวคลอคเวลา แค่ความจริงแล้วความเห็นแก่คิว อุปมาเสมือนโจรใจฉกาจทีปลอมค'งม'1 

ในร่างของมิตร แค่ภายในน่นคือผู้รัายทีใจดำอำมหิตทีคอยล้างผลาญความเจริญกาวหนำขอ-3บุคคล 

อย่ฅสอดเวลา 

เพื่อให้ท่านผู้อ่านไค้ทราบความจริงว่าความเห็นแก่ต'-วล้างผลาญคนเราไค้อย่างไ'5 โบ่'ร'ค 

นึกถึงความเจริญเติบโคในร่างกายมนุษย์สัตว์ คลอคจนพฤกษาลดาชาคึทีมนเจริญเติบโคขนมา เด 

เสียก่อน สงเหล่านึม่นคิองมีบจจ'ยภายนอกเข้ามาอุดหนุน มนจึงจะเจริญเติบโค ยกฅวอย่างเช่น 

ตรินไม้ เช่น ตนมะม่วง วิธีปลกตันมะม่วงมนตองอาศยบจจย ๔ อย่าง ๏ ดิน ๒ นา ๓ ความรอน 

(ไฟ) ๔ ลม (อากาศ) ผ้ทีจะปลกมะม่วงตัองมีอุปกรณ์อันจำเบืน ๔ อย่างนื จะขาดไม่ไค้ถ่องเอา 

เมล็ดมะม่วงผงลงไปในดินแล้วรดน่า พรวนดิน อัองให้ไค้รบแสงแดดและอากาศ เมล็ดมะม่วงที 

ปลกไว้ก็จะเจริญเติบโตชนเบนลำคบ ถำใครอุตริปลูกมะม่วงไว้ในขวดหรือในโหล โดยบดฝาสนิท 

ไม่มีดิน ไม่มิน่า ไม่ให้ถกอากาศและแสงแดด ปลูกไว้สกรอยบ โตไม่ถึงคืบ หรือโตขนไม่ไค้ 

เลย ข้อนึมีอุปมาฉนใค คนทีเจริญอัาวหน่ามาแล้วทุกคนก็เช่นเคียวกน ทุกคนทงในอคีตและ 

กำล้งเจริญล้เวหน่าอย่ในบจจุบํน เขาเจริญล้าวหนำเพราะอาตัยบจข้ยภายนอกตัวเข้าอุดหนุนบ่งน้น 

ไค้รบการอดหนุนจากพ่อแม่พื่น่องญาติมิครทงนน เพียงแค่คนเดียวจะทำอะไรไค้ จะเบินคนใหญ่ 

คนโตได้อย่างไร ? มิคนสนบสนุนอยู่คนเคียวเท่าน่นและคน ๆ นนก็ไม่ใช่ใครทีไหนอื่น ทีแท้ก็ 

คือคิวเองสนบสนนคิวเอง มันจะมีอะไรเกิดขน มันก็เท่าทุนเท่าน8’นเอง 

คนเห็นแก่ตัวเบึนคนน่าเกลียด ตัปล้กษณ์ เบินคนไร้ญาติขาดมิตร เบนคนเหลือแค่ 

ตัวจริง ๆ คนรกก็มีคนเคียวคือตัวของตัวเอง คนช่วยเหลือก็มีคนเคียวคือตัวของตัวเอง บญหา 

มีอย่ว่า ทำไมคนทีวไปจึงเกลียดคนเห็นแก่ตัว ? คำคอบก็คือ คนเห็นแก่ตัวริกตัวช่วยตัวอยู่ตลอด 

เวลา ไม่เบคช่องเบคโอกาสให้คนอื่นได้ช่วยรักล้าง ไค้ชวยเหลือล้าง คนบ่งหลายจึงปล่อยคน 

ประเภทน่เสีย คนทีโลกยกย่องรักใคร่และนบลีอกนบ่งล้านบ่งเมืองน่นก็คือ คนไม่เห็นแก่ตัว เห็น 
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นอน รกคนอน ชวยคนอนๆเขาเลยสงสาร คิคว่าไม่มีอน7เๅเลยช่วยกนร้กเสึยยกใหญ่ กน 

-เง่1กน'จะไปทางไหนมก,นฅาม จะทำอะไรมคนช่วย ฅรงก~นช่ๅม ถำเห็นแก่ฅวเส๊ยแลวหาคนกาม 

ไค หาคนชวยไมไค ในทสุคเหลอแฅ่ฅวคนเคย'วเหม่อนเว่าของลาและใว่อคำผ้เช่1ๅลา ครงแรก! 

กมเพอนกนคนละคน คอ เจุๅของลากมเพอนคนหนง คือผู้เช่าลา พ่อคืาผู้เช่าลาก็มีเพื่อนคนหนึ่ง' 

คือเจาของลา แฅ่พอความเห็นแกำำของคน^สองสำแค0เคขชออกมา คือจุณ์3บง-ร่มลาเสียคนเดียว 

ความเบนเพือนซงม่กนคนละคน ก็คืองหมคคันที คือคืๅงคน.เหลือแคืคืว 



เรอง การตอสู 

การต่อส้เบนความจำเบนสำหรไ]ชีวิตมนุษย์เรา ยีงเผอญเราเกิคมาในสมยทีโลกเคมไป 

ควยการต่อสู้ เราไม่สามารถจะเวนการต่อส้เสียไค้ เพราะสำเราไม่ต่อสู้เราก็อยู่ไม่ไค้ สำเราอยาก 

จะมีชีวิตอยู่เยยงคนที่งหลาย เหตุการณ์บำคไ]ให้เราตัองต่อสู้ ธมมะอ,น.สำค4ญประการแรก ที 

เราจะต่องใช้เบนเครึ่องต่อสู้ คือความอคทน 

ความอคทนเบนกฎเบองต่น'ของการต่อสู้ เราจะตองสรางตักษณะทนทานขนในควของ 

เราก่อนอย่างอน คือ ทนทานตอกวามสำบาก ทนทานต่อความทุกข์รอน ทนทานฅลอคถึงอารมณ์ 

ทีจะทำให้กำลํงต่อสู้ของเราเสียไป เช่นตองไม่เบนคนโกรธง่ายทอถอยง่าย ไม่เสียใจง่าย ไม่เห็น 

ความลำบากนิคเคียวเบนความสำบากมาก ไม่เห็นเรื่องเล็กเบนเรื่องใหญ่ ให้พิจารณาตัวของเรา 

ว่ามีลํกษณะทนทานหริอไม่ ลำไม่มีพึงพยายามปลูกให้มีขน เพราะความทนทานเบนบทเรียนบท 

แรกของการต่อส้ คนโบราณร้กฎข็อนื่ตี จะพึงเห็นไค้จากวิธีผกเคีก คือเขาผืกให้ทำงานหนก 

มาแต่เล็กแต่นอย เช่นพวกกรีซโบราณเขามีวิธีผกเค้กให้ทนทาน ควยการทำงานหนก และหำม 

ไม่ให้บ่น ให้อาหารการกินอย่างเลว ให้ที่อยู่อย่างเลว ผกให้ทนทานสารพิคอย่าง มีการแข่ง 

ขนความอคทนของเค้กตัวยวิธีเอาเค้กมาเรียงแถวแล่วก็เฆี่ยน เค้กคนไหนรองก่อนเบนผู้แพึ คน 

รองหลำสคเบนผู้ชนะ กล่าวตันว่ามีเค้กบางคนยอมลูกเฆี่ยนจนตายโคยไม่รองเลย แควิธีนเบน 

ความโหครำยเกินไป ไมเหมาะสมสำหรับโลกที่เจริญแลำเช่นบ่จจุบนน วิธีผกให้ทนทานเบนวิธี 

ที่ง่ายและตีมียย่ ๒ วิธี ค้อ ๑. งคการพราบ่น ๒. งคการปรบทุกข 

การพรื่าบ่นถึงความยากสำบากและความหนักอกหนักใจ เบนการทำลายกำตังต่อสู้ในตัว 

ของเราเอง ความยากลำบากอาจมีอย่ในตัวของเราจริง แต่ตัาเราเล็บเอาความรู้สึกตันนืไว้ไม่พูค 

ออกมา นนเบนทางแก้ตันประเสริฐ เบนทางที่จะสรำงความทนทานขนในตัว ขอให้เราสงเกตค 

คนบางคนทีตัองเผชิญชีวิคตันยาถลำ1ถ ตัองทำมาหาเล็ยงชีพตัวยความเหน็คเหนื่อย ผลไค้ไม่พอ 

เล็ยงปากเล็ยงทอง แต่ลำเ,ขาไม1บ่น เราจะรู้สึกสรรเสริญ และในทีสุคควานัม่บ่นนื่นเองจะช่วย 

ตัวเขาไค้ ผ้ที่ไม่บ่นย่อมจะสรำงก0าตังใจสูงขนไนตัวเอง และล็จะสู้ตับความยากสำบากที่งหลายไค้ 
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ฉะนน การต่อสู้,อันแรกคือก-ไรไม่ 

ประการที่หนึ่ง 
จึงเบน'วิธีเหมาะและง่าย'สา-หรบโลกที่,เจ'รืญแลว เบน 

ก 1 น-] ๘บท!ฃเบนลกษณะฃองคนออนแอเร,ายเงปรบทกขกํบใคร กำลํงต่อสึของเราก็ยีง 

จางหใย1ป !เ-ะบนทไคพงกๅรปรหทุกขของเรๅนน เขาจะเห็นเราเบนคนออนแอ ไม่อยากให้ 

ความรวมมอ ร'1ะไมมใกรอยากชวยเหลอหรอให้คๅารู^รุ-'วมมือกบ์คนทึอ่อนแอ ทกคนอยาก 

เกย^ว,ของกบมนุษยท!.ขมแขง 1มมโครอยากคบหาสมาคมกร)คนเคราะหรำย เพราะจะพาเขา 

เครา,,หราย โปควยเข .'อยากครบแคคนเคราะหดคามคๅๅมสงเอคส่วนมาก คนเราชอบพคถึงความ 

ยากล ใบ ใกของตวใหคนอนพง หๅ เคคค โมวาการุกรุะทำเช่นนไม่มทๅงดีอ-ไรุ เพราะกำเรืองที่เรา 

ไปเลาใหคนอนพงนน เบนความยากลำบากจุรูง ผู้พงก็จรูเห็นความอ่อนแอของเรา กำเรื่องที่ 

เลาไมใชเบนความยาเาลำบาเๅจุรืง ผู้'พงก็จุะเห็นควๅมออนแอของเรามากขน ไทยเรามีภาบิดอย่ 

บทหนงว ) กดพนทน และเบนภาบิตทไทยเราสรรเสรืญมๅชำนาน ความหมายของภาบิดนื่ถึคื0 

ยอมทนความยากลำบากโดย โม่พูคนืนเอง รวมความว่า การต่อสู้ขนแรกที่สุด คืองดการบ่นและ 

งคการปรบทุกข ความ'จริงเมือพิจารณาคูแลวเบนวิธีที่ง่ายไม่ยา]ๆสํๅหรุงับนั'กด,อสึจุะพึงกรุรู;ทำ 

เรองก ใรบนและการ'ปรบทุกฃํทกล่า,วมานยิงพิจารแเาไบ่ ขึงจะเห็นความไม่ดีมากขน 

ฅวอยางทพอจะเหนไดงาย ๆ เชน สมมต,วาเรา!'บนผูบงคบบญชา มคนอยในบงคบบ่ญขาลองทุน 

ซึ่งอาจจะเบนคนใช้สวนฅวหรือผู้อย่ใคืบำคบบ่ญชา ในทางการงานคนทะ1สองมีวิชาความรูและ 

ความสามารถเท่า ๆ กน ทำงานได้ผลดีเท่า ๆ กน แต่คนหนึ่งบ่นเหนึ่ดเหนื่อยยาเๅกํๅบๅก ข คื0 

คนหนึ่งไม่บ่น เบนการแน่นอนว่าเราจะต่องชอบคนที่ไม่บ่นมากกว่า ส่วนคนที่บ่นเหห็ดเหนื่อยยาก 

ลำบากนน เราจะไม่ชอบเลย อย่างนอยก็จะรู้สึกรำคาญ สมมดีว่าคนทงสองนนคนหนื่งม่ควๅมรื 

และความสามารถสูงกว่า ทำงานได้ผลดีกว่าอีกคนหนึ่ง แต่เบ่นคนชอบบ่นถึงความลำบาก บ่นคื* 

ความเหน็คเหนื่อยในการทำงาน ส่วนอีกคนหนึ่งมีความรู้และความสามารถนำยๆว่า แต่กํม่หน้า 

กํมฅาทำงานโดยไมบ่นเหนึ่คเหนื่อยยากลำบากอะไร แม้ในกรณีอย่างนื่เราก็ย่งชอบคนท่ไมืบ่นมๅก 

กว่าคนที่มีค'วามรู้และความสามารถสูงก'ว่าแต่มีนิลํยชอบบ่น คนดีมีความรู้ท่างานดีแต่มีลบ่บนเ¬ 

บนถึงความยากลำบากเขำนิดเดียว ผู้บ่งคบ่บญชาก็หมดความเลื่อมใส ส่วนคนที่ไมบ่นมีงๅนคืบบ 

ไป ยากลำบากเท่าไรถึสู้ทน บุออลประเภทหณีงนื่สามารถจะ,อาชนะคนที่มีความรืดีถว่าหรูอสพๅรๆ 



๒๓๖ 

กว่านนไค้ นืแสคงให้เห็นว่า ความอคทนและไม่บ่นถึงความยากลำบากนน เบนทางต่อสู้ในฅวของ 

มนเองและสามารถเอาชนะไค้ควย เมื่อเราเห็นใครต่องประสบอนฅรายอย่างหนงอย่างใค ถาเรา 

เห็นเขาหมคสติ มีความเศรำโศกโทมน์สแสคงความทอแท้ เสียอกเสียใจออกมาให้เราเห็น เราอาจ 

จะแสคงความเสียใจควย หรือเห็นใจเขา แต่ขณะเคียวกนเราก็จะไม่รู้สึกนิยมสรรเสริญเลย เพราะ 

เราเห็นเขาเบนคนอ่อนแอ ความอ่อนแอไม่ทำให้๓คความนิยมสรรเสริญและสงสาร เรื่องน้มีคน 

เขำใจผิคเบ่นอนมาก คือเขำใจวำไค้แสคงความโศกเ^รำหรือแสคงอาการอย่างเจียนตายให้คนอืน 

ค คนจะสงสาร อไเทํจริงน*นฅรงก,นขำม ไม่มีใครสงสาร ความสงสารจะเถึคขนจากการเห็นความ 

อ่อนแอ แต่ความสงสารจะเกิคขนจากการแลเห็นความมานะพยายาม ความรู้สึกเช่นนิเชื่อว่ามนุษย์ 

ทุกคนคงมีความรู้สีกเหมือน ๆ กน 

ไค้พคถึงเรื่องวิธีต่อส้มานานแลว แต่ยำไม่ไค้พูคถึงสิงที่เราจะตำ)งต่อสู้ว่าไค้แก่อะไร 

เพื่อ,ให้เนิอความกระ'ซบเ'ขำ ต่อไปนิจะไค้พคถึงสีงที่เราจะฅองต่อสู้ สิงทีคนเราจะต่องต่อสู้มี 

มากมาย จะพคแต่ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนปลีกย่อยจะไม่พค ส่วนใหญ่ ๆ ทีเราจะต่องต่อสู้มีอยู่ ๓ คือ 

๑. ธรรมชาติ 

๒. มนุษย์ดวยก่น 

๓. เหตุการณ 

ธรรมชาติ เบนส็งที่มืทํ้งคุณและโทษแก่มนุษย์ ส่วน'ท้มีคุณเราไม่ต่องต่อสู้ สีงที่เราจะ 

ต่องต่อสู้ก็เฉพาะส่วนที่เบนโทษ ในสวนที่เบ่นโทษนนเช่นเราอยู่ในทีท้มีอากาศไมคี หรือในค้น 

แคนที่คนเค็มไปควยความไข้ ในค้นแคนเช่นนิถำเรไไม่ต่อสู้คือหมายความว่า พอเกิคความเคือค 

รอนขนเราก็หลีกหนีไป ถำเราทำเช่นนิก็ใม่สามารถจะเบนอยู่ไค้ ในเรื่องนิประว^ศาสตร์เบ่น 

พยานแก่เราเบ่นอย่างคี ประว่ฅศาสตร์ไค้จารึกขอเท็จจริงจากการพิสจนของนิกสืฅวศาส่คร์ไว้ว่า 

มนุษย์ที่ไม่กลำต่อส้ธรรมชาติ ชอบเที่ยวร่อนเร่พเนจรไปโน่นไปนิย่อมมีจำนวนลคน์อยลงทุกที 

ในที่สุคก็สญพนธ์ไปเอง เช่นมนุษย์คึกคำบรรพ์บางเหล่า นอกจากมนุษย์ นกสฅวศาสตร์ยงไค้ 

พิสจน์ถึงสตว์บางชนิคได้เหมือนกนว่า สฅว์ทีไม่มีนิสยต่อสู้กบธรรมชาค้ แม้จะมีความฉลาคใน 

ทางหลีกเลียงต่อภยธรรมชาติก็ย่อมสูญพนธี ไปไค้เหมือนกน มีเรื่องเล่าว่า มีนก1ชนิค'หนึ่ง เมือถึง 

ฤครอนก็บินมาหาอากาศเย็นทางผงสเปน พอถึงฤคูหนาวก็บินหนีอากาศหนาวไปอย่ทางผงอเมริกา 



๒๓๗ 

1,0 คคธแม่?;า เราคดวาเบนนกทฉลาด แต่ความฉลๅคในทางหลีกเลียงไม่กลาส้เช่นน 

ทำ หจำนวน-นกชนิดนฟ้□ยลงไปทุกท้ และในที่สุคฒู๊ญพนธุไปแลว มนุษย์ท้ยำปรากฏอยู่!นโลก 

เดยวนเบนมนุษย์ทํสืบมา,ากเผ่านิ?1ต่อสู้ ฉะณีน การต่อสู้4บ็นสญญลํกษณ์ของมนุษย์ ' ' 

เผาพนธ อย่ในโลกฅ่คูไบ่ 
ที่จะมี 

ความจริงธรรมชาติ,ไม่ท่อ์งการ'ให้เรๅหนืทํอ์งการให้เราสู้ และธรรมขาดิก็!ดีเฅรียมผล 

คอบแทน'ในการต่อสู้ไว้เหมือนก'นเราจะเห้น!ดีว่า ในแผ่นดินท่มื[ทํย่อย่างรุนแรง ฐ"ฐ^" 

แรงเทาไร ก็ยีงมีของดีมากเท่านะนในทดีมีบ่อเรินบ่อทองบ่อบ่ามน หรือแหล'งทรพยากรท่ลรำง 

ความเบนมหาเอรษฐี[ห้แท่มนุษย์บ่น ฅามปกดีต่อม1บ่นที่ทื่มี3“นคราย 1,รีนอากาอ!ม่ดี โรคภ“ย 

ไขเจบมาท เชนกรุงวอชงทน เมองหลวงของลหรฐอเมริกาเๆลๅนี ซงเบ่นเมืองพิงคง'เมและผ1 

สุกทื่สุคแท่งหนงของโลก เมือรอยบ่ท่แลำมาเบ่นดินแคนท่เต่ม!ปด่รีย^มา1ลเรีย ชๅวอเมสู้ก~น 

ได้'ช่วยกนต่อสู้และปราบปรามความรุนแรงของธรรมชาดิลง!ป จึงกลายเบ่นดินแคนพิโจุรีญและ 

อุดมสมบูรณ์ไปค่ว่ยทรพยากร คงพิปรากฏอยู่เดิยวน็ ฅามปกดิในบ่าท่บท่เก็มไปต่าง่ย^าย 

และ ความไข้อย่างท้ยแรงมืก็มืของดิๆเช่นแรเรินแรีทอง และทรพยากรอนมืต่า0ย่างมา”โ 

ธรรมชาด้ได้สะสมของเหล,าน็สํๅหรบมนุษย์บ่มืความมานะพยายาม ส่วนมนุษบ่ท่มืความย่อนแ0ไม' 

สามารถจะไปเอาของดีของธรรมชาดีไค้ การต่อสู้กบธรรมขาดีไดี จึงเบ่นความจ่า,บ่นประการหบ่ง 

สำหรบมนุษย์เรา 

การต่อสู้กบมนุษย์ดำยกน เบ่นความจำเบ่นท่คนเราจุะหดีกเดียงไมืไดิ เพราะมนุษย์ 

เรายงเดีมไปควยกิเลสตณหา การเมียคเบียนกนจึงเบ่นธรรมคาของมนุษย์ แม้แดีองค์ลม,เดีจ 

พระสมมาสมพุทธเจ่าผู้ทรงไว้ซึ่งความบรีสุทธ ปราศจากกิเลศเครื่องเคราหมอง กอปรควยพร.; 

มหากรุณาธิคุณ ก็ยํงถูกมนุษย์เบียดเบียน การต่อสู้จึงเบ่นความจ่าเบ่น แต่การจะต่อสู้อย่างไรบ่บ่ 

แล่'วแต่กรณี ในฐานะทเราเบ่นพุทธมามก ซึ่งแปลว่าผู้นบถือพระพุทธคาสนา เมื่อเรืากุกรุกรา1; 

เราก็ควรจะใช้หลกธรรมในพระพุทธศาสนาเบ่นเครื่องต่อสู้ ก่อนทเราจะต่อสู้ เราก็คอ!พิจารณา 

ก่อนว่ามนุษย์เราใช้อะไรเบนเครื่องท่าลายกน อนนล่าพิจารณาแต่เพียงผิวเผินแลีว่ ร้สืกว่าเครื่อง 

ทำลายมนุษย์มีมากเหลือเกินแต่เมื่อสาวเขาไปให้ถึงฅนฅอจริง ๆ แล่'วก็จะไม่มีอะไรมาก ดีอท่าล-10 

ควยกาย และทำลายควยวาจา ซึ่งมืจิฅใจเบนสมุฏฐาน 



๒๓๘ 

หลกธรรมในพระพุทธศาสนาสอนวิธีเอาชนะไว้ย่อ ๆ ว่า พึงชนะความชิวควยกวามดี 

เพียงเท่รน'ท่านอาจจุะนึกคำน'ใน1โจุ'ว่า’ไม่จุ7ง หรือสู้ไม่ไค้แค่ความจริงล้ไค้อย่างแน่นอน ทึสู้ไม่ได้ 

เพราะเราปฏีบคผิคพึงจะเห็นไค้เช่นคนบางคนหธีอทวิ ๆ ไป เวลาถกเขาค่า เมื่อเราทราบอยู่แลว 

ว่า ฅวเราไม่ผิค แทนดีเราจะอคทนไมแสคงความโกรธในฐานะที่เราไม่ผิค แค่เราโกรธกลบไป 

ค่าคอบ ซงเท่ากํบเอานาโสโครกไปลางสิงโสโครก เรื่องมนก็ไปกนใหญ่ ผลสุคท่ายก็ย่อยย่บไป 

บงอู่ แทนท่จะเบนผู้ชนะก็กลบเบนแพ้ ไม่'ใช่เอาคีชนะชีวิ แค่กดบเบน'ว่าเอาชํวชนะ'ชีวิ ซึ่งผิค 

จากหลกธรรมที่ทรงสิงสอนไว้ 

เรืองเอาความต็ชนะความชวน ถาเราปฏิบํฅคามหลกธรรมไค้จริง ๆ แลว เบนส็งท่ 

ชนะไค้แน่นอน คํงเราจะเห็นไค้จากพระพุทธจริยา เมื่อครงนางจิญจมานวิกาค่าพระพุทธเจา 

พระองคไม่ทรงโกรธและบริภาษคอบ ผลสุคท่ายพระองค์ทรงเบนผ้ชนะ นางจิญจมานวิกาเบนผ้ 

แพ้คอผู้ถูกแผ่นค้นสูบ พระเทวทคประทุษริายพระองค์ ๆ ไม่ประทษรายคอบ ผลสคท่าย 

พระองกฌ่นผู้'ชนะ พระเทวทคเบนผู้แพ้ ค้อถกแผ่นค้นสบแค่สำหริ7บคนเรากังเบีนปถชนคนหนึ่ง 

หนาแน่นค่วิยกิเลส เราจะทำอย่างพระพุทธเจาไม่ไค้ เราจะทำไค้ก็แค่เพียงอคทนไม่แสคงความ 

โกรธออกมาเท่านน แม้เพียงเท่านึ่ถำเราทำไค้ก็สามารถทำให้เราเบีนผู้ชนะไค้เหมือนกัน เราคง 

จะเคยเหนคนบางคนเวลาใครมาค่าเขาทนนึ่ง หนำเขาผ้มาค่าแพ้ไปเอง บางคนถึงกบมาสารภาพ 

ผคและมาขอโทษในภายหลง ในกรณีอื่น ๆ ก็เช่นเคียวกน รวมความว่าการฅ่อส้คนควยกินคอง 

อาค่ยธมมะคือกวามอคทน และธมมะอื่น ๆ ซึ่งเบนปฏิบกษ์ค่อความชวที่ผ้อื่นประทุษริายมา 

เมื่อเราปฎิบำไค้เช่นนชื่อว่า เราคอส้แล8วิ ค่อสู้'ควยธมมะ ผลท่ไค้รบก็ค้อทำให้เราอย่ไค้และเบน 

อย่อย่างสบาย 

การตอสู้กบเหตุการณ์ เหตุการณ์เบนลงที่เกิคขนเพราะการกระทำของบุคคลท่วิ ๆ ไป 

บ่าง เกิคขั้นเพราะความหมุนเวิยนเปลึยนไปของโลกบ่าง คีก็มีริายก็มี แค่โคยมากมก็าจะเบนไป 

ในทางราย เช่นเหตุการณ์ของสงครามโลกกร1งดี ๒ เบนฅวอย่าง ทำให้มนุษย์อคอยากยากจน 

ค่าครองชีพสง โจรผู้รายชุกชุม มนุษย์จิฅใจค่าทรามลง โกงกิน เบ่ยคเบียนกนอย่างน่าอนาถ 

เคีอครอนทุกหย่อมหญ่า มนุษย์ผู้ที่ไม่สามารถจะตอสู้กบเหตุการณ์ไค้ถึงกับพนบ่าฆ่าคำคายไปก็ 

ม้ไช่นอย รวมความว่าผู้ที่ต่อสู้ไม่ไหวจะตองย่อยกับไป พวกที่ต่อสู้ไค้ก็คงอยู่ เรื่องของเหตุการณ์ 



๒๓๙ 

^ งคบไค . แคเมอเกคขนแล'วทุกคนฅองเคอฤร0‘แ ฉะนนจึงไม่มีวึธ็ใคทึจุะคีเท่าการฅ่อส้ 

ห่™เหคุ๓™ทร'•■เยท™;;™กว™ยาก,V, ๓,™สู้,,■๒™๓™™™เหๆกาว™*,ท™ 

ตนุ™™™ห™,8ฬท้บ่เาเพ',11ประ!0,,,'ง,,11ไ1;;นเฟ้0,™สู้ 1),'1!!,™*,^ 
5. 

®. ถึงพรอมควยความหม"น ในการประกอบกิจุเกร์องเ*ยง1ฐกิค 

๒' รกษาทรํพยทหามาไต้ ไม่ให้เป็นย่นหวายู 

๓. คบคนส้มีประโยชน์ไว้เป็นเพี่อน 

๔' เลยงชวฅตามุสมควรแก่กำล่งทรห้*เยทีหาไส้ ไม่ให้ผคเส้องและพี่มเพี่อยจุนเกินไป 

เหตุการณ์ทกล'าวน็มาช่ว้าจุะมีเพี่ยูงเท่ฟ้ย^กิกมาก พี่นำมากย่าวน์;ป็นเพี่องล่อ;;; 

เพอใหท่านทราบ ธมมะเครื่องต่อสู้พี่นำมาแสดงก็เบืนเพี่ยงย่วนหน์งเป1นะน 

^เท่าพี่กล่าวมาทงหมคพี่ มใจุความสำคญอยู่ปวะการเกิยว ส้อย่อกู้ สู้กบธววมชากิ สู้ 

กบบุคคลควยกน และสู้กบเหคุการณ์ สู้เพี่อความ1ปีน;สู้ แสะไห้เป็นอยู่0กิ;;าย ก;กิ,สู้-อู” 

ฅองนน ตองต่อสู้ควยธมมะหามพี่ไต้กล่าวมาแส่ว์บุก1!ระกๅร 





I 

พล.ร.อ. สงด ชลอออ กไเการกพา ทร. 

จากประวฅการส'รางสนามกพ-เราชนาวี บางนา ซงเบินลนามกีพาสำนกลางชองกอง 

ทพเรือ ไนเขตกรุงเทพมหานคร ได้บนทึกไว้ว่า ได้ทึการเรีมบุกเบิกการก'อสร*าง^แฅบ' ๒๕0๒ 

ภายใฅการนำของ พลเรือเอก สวสด ภูติอน*นติ (ในขณะที่ดำรงยกี พลเรือตรี เจากรมลวสติ 

การทหารเรือ ประธานกรรมการอำนวยการติพากองทัพเรือ) และข่าราชการส่วนไหญ่ในสังกตก,บ 

ลวสคการทหารเรือเบนกำลงสนบสนุเนพนทึก่อสรืำเงนเติมเบินที่ตินช'งจะสร่างเบินสนามบินของกอง 

ทพเรอ สาหรบเกรองบนซงบนจฺากสตหบเข่ากรุงเทพ ๆ จะได้ไม่ติองไปลงทีสนามบินตอนเมือง 

แดไมไดกอสราง เนองมาจากกองบนาเๅ'ห'ารเรอไดถูกยุบเลิกไปสบเนิองมาจาโIกรณกบฎแมนชํตตVเ 

พนทแห่งนมเนอทึประมาณ ต๔0 ไร่ ได้ถูกพัฒนาจากสภาพเบินแปลงนๅ7ำงมืนิาคํวมเติ311 บๅง 

หย่อมก็เบนคงโสน มาเบินสนามกีพาซึ่งประกอบตำย สนามฟุตบอล ลู่วีงและอฒจนทร์เหล็ก 

สาหรบผูชมการแข่งขน สามารถใช้เบนทีจดการแข่งข'นกีพาภายในหห่วยคำง *1 ในกองท่พเรือ 

ประจาบ [คเมธ ต®' พ.ย. 0๔ และหลงจากนน ภายใด้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรำง 

สนามก็พากองทพเรือชุดแรกซ์งทึ พล.ร.อ. สว่สต ภูติอนันติ เบ็'นประธานกรรมการและภายใด้ 

การสนบสนุนของทานผูนัในฐานะผูช่วยผู้บสุเชากา7พหๅ7เ7อ ผู้บ*'ญชาการพหารเรือ สนามถีพ’'ๅ 

แหงน.ครบการพฒนาตอมาอยางตอเนอง 1ดยการจดใหมการสาธารณปโภค นาบาดาล ท่อส่งนา 

การปรบปรุงถนนภายใน ดลอดจนการก่อสรำงฏๅดารที่พ*กนกกีพา 'รงอรณ” และอาคารสโมสร 

‘‘นาวีสุข” ขน และไค้ประกอบพิธีเบดอาคารทะงสองเพื่อใช้งานตามว่คํถุประสงติ เมือ ๒๕ ก1ย1 0๗ 

และโดย พลเรือเอก สวสค ภูติอนนท์ ก่อนที่ท่านจะพนจากภาระหนำที่ราชกา7 ใน 

คำแหน'งผู้บ่ญชาการทหารเรือ ท่านได้แต่งฅใคณะกรรมการคำเนินการสรำงสนามก็พๅกองพพเรื0 

ชุดใหม่ซึ่งนบเบน ชุดที่ ๒ ขนเมื่อ ๗ พ.ค. ๒๕.0๗ โดยมี พลเรือเอก สง“ด ชลออยู่ (ใน 

ขณะที่ดำรงยศ พลเรือโท เสนาธิการ กองเรือยุทธการ) เบนประธานกรรมการ ท่านได้ปกิบต 

หนำที่ดํง์กล่าวติดต่อกนเบนเวลานานถึงประมาณ ๘ บ และไค้พนหนำที่ดํงกล่าวนืไปเมือ ๒๗ 

ไ. ®(^ 



๒๔๒ 

ในช่วงระยะเวลาทิท่านไค้รบแท่งคะงให้เบนประธานกรรมการสร่างสนามกฬา นน โคย 

ความ'รวมมอของคณะกรรมการคามคำสง ท่านไค้พ้มนาสนามกีฬาราชนาวี บางนา ท่อไปโคย 

เมหยุฅยงหลายประการ อาทิเช่น การสรำงเขื่อนรมคลองบางนา และเขื่อนคนาภายใน การ 

เสนอขออนุมฅพัคซีอทิท่นขยายสนามกีฬาราชนาวีออกไปอีก เบนเน็อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๒๕ 

คารางวา ในบ ๒๕๑๓ เพื่อให้มีพื่นทิเพิยงพอที่จะรบกไ]การเท่นโฅของการกีฬาทุกประเภท 

นอกจากนไเยงไค้จคสรำงโรงพลศึกษา สระว่ายนามาฅรฐานและสนามเทนนิสขื่น ‘และไค้มีพิธีฌค 

สถานท้ที่ง ๓ แห่งน้อย่างเบนทางการเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔ 

นอกจากการพัฒนาสนามกีฬาราชนาวี ในฐานะประธานกรรมการสรำงสนามกีฬาแลว 

พลเรือเอก สง,ค ชลออยู่ ในฐานะนายกกรรมการราชนาวีสโมสร ย์งไค้ริเรืมให้มีการสรำงสนาม 

กอล์ฟราชนาวีขื่นในพื่นที่สนามกีฬาราชนาวีแห่งน้และไค้มีพืธีเบคสนามกอล์ฟราชนาวีเมื่อ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ความเบนมาพรํอมท5งเหฅผลในการสรำงสนามกอล์ฟราชนาวีซึ่งเท่บโฅมาจน 

ทุกวนนหากจะประมวลขื่นเองก็อาจจะเช่าไม่ถึง ๆ ความนึกคิคของท่านผ้ริเรืมไค้ จึงใคร่ขอนำบท 

ความของท่านในฐานะนายกกรรมการราชนาวีสโมสร ซึงไค้เขียนถึงความเบนมาของสนามกอล์ฟ 

ราชนาวี ในโอกาสพิธีเบคสนาม เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ มาลงไว้เพื่อความถ่องแท้อีก 

ครํง'หนึ่ง 

ความเบนฆาของสนามกอล์ฟราชนาวี 

ผู้ช่วยเลขานุการสโมสรกอล์ฟราชนาวี ไค้มาขอให้ผมในฐานะประธานกรรมการสร่าง 

สนามกีฬาราชนาวี ช่วยเขียนประวฅความเบนมาสน ๆ ของสนามกอล์ฟแห่งนึ เพื่อนำลงใน 

หน์งสือที่จะพิมพ์แจกเบนบรรณาการในวนเบคสนามกอล์ฟราชนาวี ใน ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕0๘ 

นึ ผมรู้สึกยินคีที่จะทำคามกำขอรองนน แท่ในขณะเคียวกนก็รู้สึกเบนกีงวลเพราะการเขียนขอ 

ความสนๆ ให้ไค้เน้อถ่อยกระทงความโคยสมบูรณ์ทำไค้ยาก อีกทะาไม่ค่อยจะมีเวลาเขียนควย 

อย่างไรก็คีเพื่อสนองความคองการของผู้ขอ ผมขอเขียนชแจงความเบนมาของสนามกอล์ฟแห่งนื 

สํ้น ๆ คามที่ผู้ช่วยเลขานุการๆ คองการคงน้ 



๒๔๓ 

คมทเคย ^บรเวณ,ทท เนเหนเบนสนามๆฏลฟ่อย่นเบนทีนาล,ม ๆ หนาฝน,นาท่วมทกบ 

1 ^านานาชนิ^นสูงเกือบท่วมศืรษะ หาทาง-ใช้ประใยชนํได้ยาก ท่อมาฟ้อคืฬากอล์ฟได้เปีมา 

111 ราหา3.รอ ค'อเมะ]I)3ะมเณสก ๕ บมานเหนจะไค้ ไนขณะนำมินกกอล์ฟผมอพคูไปวิด 

ไปวาไค้อยู่ประมาณ ๙-๘ ท่าน ท่างก็มิดกน'ว่าเมื่อเรามิทว่า.ง,!)ล,าอยู่เช่นนิ น่าจะลองท่าสนาม 

กอล์ฟเลกๆ ขน พอใน้พวกเราไค้1ล์นล์ดเสน^สายท่ไปท่ม๓ข.๔ หลุมค้ระค้ 1ม้อค้คกํมื่ 

คงนแล-วกัลอง ไห้ผู้'รู้ท่าท่าวางแผนผิ'งสนามคู ในท้สุคก็เห็นว่าเฉพาะท่ข0งสนามทางท่'านฅะวนตก 

ของสนามฟุทบอลค่านเคืขวก็พอจ;ท่าได้ถึง ๖ 0,660 และสามารถจำระบบให็ค้ไค้เห็น ๙ หสุม 

แเบบ พล.ร.?ๆ. โกเมท เคร๊อดราชู) เมือคกลงกํน่ท่งินิแลวก็!ค้!ห็สถา1)นิกของ ปี7' อธกแบบ 

ลองประเมนราค1ถูรสกวาราคาคากอลรางแพงมาก ถาหากจะท่าให้ถูกด็อ์งมีขนาดเท่าก'บาเนาด 

มาตรฐาน เมื่อเบนเช่นน็จึงจำเบนคองย,อส่วนลงในระยะเว่มแรกห็พวกเราพยายาม3น|นกๅร 

ก่อสร่างนอยทิสุด โดยหาเครื่องทุ่นแรงจาก สก.ทร. มาช่วย และใช้แรงงานจากทหารหน่วยเวี0 

มาท่าการพฌนา และได้เงินจากประธานกรรมการสรำงสนามค้ทา ทร. คนเค้ม (ทส.ร.0. สช่สค้ 

ภตอนนฅ) มาชวยเลก ๆ นอย ๆ ไนทสุด 0!•660 ท่ง ๖ 01■660 กเห็นรูปเห็นร่างขนในล่กํษน1., 

มูลดิน,ไม่มีหญ่า ไม่มี เมื่องานได้ดำเนินการมาถึงข่น่นิ เงินหมด แรงหมดดองหยุดไม่ 

คืบหนาท่อไป อย่างไรก็คีงานขนนิกำจะทงเสียกลางคนก็น่าเสียดายมาก คงนนนายกกรรมการ 

ราชนาวีสโมสร คือ ดำผมเองในขณะนน เห็นว่าถ่าได้สานงานนท่อไปแล'ว่ก็จุะเถึดประ]ยชน่1■1.ม่ 

นายทหารในราชนาวีเบนส่วนรวม เพราะพวกเราเห็นพวกเงินน’'อย อยากเส่นกอล์ฟ จะไ1(เล่น 

สนามใหญ่อื่น ๆ ก็สู้ราคาบริการเขาไม่ไหวจึงควรหาสนามซอมมือเล่นแม้ไม่สู้ค้นก แต่ถำค่าบริการ 

ถูก ๆ เล่นก็พอจะใช้แก้ขดไปได้จึงได้นำเรื่องน็เข่าหารือคณะกรรมการราชนาวีสโมสร ข00นมํค้ 

เงินรายได้จากการเก็บค่าคืนํง้ชมกระบวนพยุหยาตรา ๒0,000.00 บาท เพื่อท่า 01660 ท้ง ๖ ท่ค้ 

อยู่ให้สมบรณ่โดยปลูกหญ่า วางท่อประปาให้ถึง 01-6611 ทุก 0โ66ภ นบว่างานในเรื่อง 01.660 

พอจะสำเร็จลุล่วงไปได้ อย่างไรก็ดี ?311-ฬ37 ย'งไม่มี พูดถึงหนำผ่นแลวเบนอนว่ๅเล่นไม่ไค้ กำจุะ 

เล่นตองลุยโกลนฅีกน แต่หนาแล่งพอมีหว'งตอนลูกกอล์ฟไปขน 01-6611 แล่'วเขี่ยลกลงหลุมได้แน่ 

ทำมาถึงแคนเงินก็หมดลงอีก งานหยุดชะงกไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้ ในระยะนิเห็นระยะที่มี 



๒๔๔ 

การเปลียนผับ'ญ'ชาการ,ทหารเรือ'ใหม่ เบน พล.ร.อ. สวิสค ภฅิอนํนฅ์ ท่านผู้นึ่ไค้คเ|คย 

อาคารสำหรำเบนที่พำนำกีฬาและขวิราชการที่เค้นทางมาจากต่างจำหวค คลอคจนสรวิงอาค 1 

สโมสรสำหรบไห้ขำราชการเหล่าแขนในบริเวณสนามกีฬา วคถุประสงค์ในการนก็เทือใช้เบนที 

เก็บต่วน,กกีฬาของ ทร. คลอคจนช่วยประหยำงบประมาณในการเบิกค่าเช่าทีพํก จากจุคนเองนบ 

ว่าเบนจคเรึ]ฟ้แที่กำให้กาค.แหำกวามสแใจอย่างจริงจำมไส่.พานทีแอีก โคยต่างก็เห็นว่าการท 

จะให้อาคารทีง ๒ หลง ที่สรวิงขแในบริเวณสนามกีฬานึ่ใค้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงแล่ว กจะ 

ต่องมืถนนอย่างคีแยกจากสุขุมวิทเขวิมาสู่คำอาคาร รวมทะงการคามไฟในแนวถนนให้สว่างไสว 

พอควรคำย นอกจากนไเหากไค้ปรบปรุงสนามกอล์ฟที่มีอยู่เคิมให้คีเขำส่มาฅรฐานฃนาค 9 หสุม 

แลำ ก็จะเพ้มความคึกคำให้กำสถานที่แห่งนึ่ย็งขน ผมในฐานะประธานกรรมการสรวิงสนาม 

กีฬาราชนาวิจึงไค้นำเรื่องน้เฃวิหารือต่อทีประชุมคณะกรรมการ ซึ่งต่างเห็นพองต่องต่นว่าควรขอ 

งบประมาณมาคำเน้นการพํฒนาสนามกอล์ฟแห่งนอย่างจริงจึงเสียที แต่การพฒน'าน้จะมุ่ง'ไป'ใน 

เรืองกอล์ฟโคยครงเห็นจะไม่ไค้ เพราะสนามกอล์ฟมีผู้'ใช้'นํอย ไม่เหมือนสนามกีฬาทํว ๆ ไป ทร. 

คงไม่อ0แมคแน่ คํงน์นคณะกรรมการจึงไค้มุ่งชองบประมาณมาพฒนาในเรื่องงานถนน ไฟพ้า 

ประปา และงานคินอื่น ๆ สำหรำการสรวิงสนามกอล์ฟนึ่นจะคำเน้นการในรปแผนกกอล์ฟของ 

ราชนาวีสโมสร โคยขอแรงบรรคาท่านผู้บิงคบน่ญชา และนายทหารในราชนาวีทีสนใจ ไค้ชวย 

กนเสียสละเงินเบนทุนริเริม เพื่อต่อเคิมสนามกอล์ฟแห่ง,น็ให้แลวเสร็จ คำน1นนายกกรรมการ 

ราชนาวีสโมสร จึงไค้ออกประกาศเช้ญชวนสมาชิกให้ร่วมกนเขวิเบินผ้ริเริม เมือประกาศออกไป 

แลวคร^แรกคึคว่าจะมืผ้ให้ความสนใจในเรืองนไม่มากนำ แต่การกลบครงกนขาม มีผู้ม่งิคำ 

บํญ'ชา เพื่อนฝง มืฅรสหาย ให้ความร่วมมืออย่างอบอุ่น โคยสมำรเขวิเบิน'สมาชิกก,นถึงบิคน 

รวม ๑๘๑ นาย คึคเบินเงินลงทุนถึง ๒๗๑,๕๐'ว บาท งานสนามกอล์ฟของเราจึงเบนผลสำเร็จ 

ขนไค้คำทีปรากฏแก่สายคาของท่านท1งหล''เย ณ บิคน อย่างไรก็คีงานทำสนามกอล์ฟนึ่เทืงเขวิจค 

เริมตนที่แท้จริงเท่านน ยำหาไค้สำเร็จสมบูรณ์ไม่ เราจะต่องกวิวต่อไปอีกกวิวต่อไปจนกว่าสนาม 

แหำน้จะไค้ชื่อว่าเบินสนามหนึ่งในเวิ!คนอรหลวง ทีมือวามน่าคูน่าเล่นไม่นํอยหนวิกว่าสนามอื่นเขา 

ความสำเร็จทีงหลายที่จะพืงมืต่อไปก็ควยอาอยอารไค้รืบอวานสนบสนุนจาอผ้บิงอวิ-เบญชาทีงในอคีค 



๒๔๕ 

^ ^ แ ;เย!|จๅ!!นนแารรวมโ|าลงกายกำสงไวิและกำลงทรพยของมฅรสหายทุกท่านท๊รวมกํน 

บนสมา'ชกผูรเรม เคชวยใหทุกสงVากอย่างสำเรจุ!1รวขนๆว่ากำหนค หากงานชันใคฅ่อไปที่ 

ราฅองแารกา'รไ3 .เมแรงรวมใจเชนนเกคขนอก ผมหวงวำพวกเราคงช่วยกนเพราะทุกท่าน 

ย่อมทราบคอย่แน่แกใจแลววา “สาปคกีคือพลำแห่งความสำเรVงหลาย™ปวง'’ 

( . : 

พล•ร.ท. สงค ชลออย่ 

๏๒ พ.ย. 0๘ 

ป'ระรานกรรมการลรางสนามกีฬาราขน'าวี 

นอกจากสนามกอลฟราชนาวแลว ท่านยงได้จคสรำงสระว่ายราชนๅกีสโมสรขนในที่นที่ 

ราชนาวสโมสร ทา'ชาง วงหลวง และสนามผกยิงบนแห่งราชนาว ขนในเขตพนท่สนามกีฬา 

ราชน!ว ซงสถาน'ททงสองแหงน,ไคทาพธเบค เมก ๒๘ ม.ค. 0๙ และ ๑๙ พ.ย. ๑๓ ตามลํๅต่บ 

เมอทานไคพน'หนาทในฐานะประธานกรรมการสรางสนาม!ๅฬๅแสะนายกกรรมการราช- 

นาวสโมสรไปแลว ทานกยงคงสนบสนนการกฎสรางและการ'นาสนาะเกพาราชนาวีม''เโคยตลอค 

โคยเฉพาะอย่างยิงในขณะที่ท่าน คำรงตำแหน่งผู้บญชาการทหารเรือ ไค้อนูมฅให้จุคสรำง 

อฒจืนทร์คอนกรีตเสริมเหล็กสำ'หรบนง'ชมการแช่งขนเบนการถๅๅรขั้น รวมที่งไค้มีการเร่งรคใหี 

มีการสรำงสนามกีฬากลางขนในพนท้สตหีบ คลอควินการสรางรํ้วโคยรอนสนามกีฬาราขนๅกีใหี 

เบนรวคอนกรีตถาวรมาจนทุกวไเน 

บจจุบนสนามกีฬาราชนาวี สนามกอล์ฟราชนาวี และสนามผกยิงบน ซึ่งท่านเบนผ้มี 

ส่วนพํฒนาและมีส่วนริเรีมให้มีขนไค้เจริญรุคหนำไปอย่างมากและเบนที่มื่นใจุเไค้ว่า ผ้ที่จุะต่องมี 

หนำที่เกี่ยวของกบกีจการต่าง ๆ เหล่านคงจะได้เจตนารมย์ ความเพียรพยายามของผู้ใหญ่ที่ใค้กระ 

ทำมาแลวฌนอทาหรณในการที่จะพฒนาหรือริเรมให้มีสงใหม่ ๆ ขน เพื่อทหารเรือร่นหลง ทุ 

ต่อไป 



๒๔๖ 

ทหารเรือใด้ยกย่องและสคดี พลเรือเอก สวิสดี ภฅิอนันต์ อดีฅผ้บิญชาการทเ, 1. 
1 V * I ' เคย 

ว่าเบนผ้หย่งรากบุกเบิกการก่อสร่างสนามกีฬาราชนาวีให้เกิดมีขนมาแลว คงนนหากจะกล่าว. 

พลเรือเอก สงค ชลออย่ อดีฅผบิญชาการทหารเรืออีกท่านหนึ่งก็อาจจะกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่า 

ท่านเบนผ้พํฌนาสานท่อการก่อสร่างสนามกีฬาราชนาวีให้รุดหนำเบินรปร่างที่สมบูรณ์ ก่บที่ง็รืเรีม 

สีงที่ควรมีในคำนการกีฬาสโมสรให้เกิดมีขํ้น สมควรจะได้รบการยกย่องสรรเสริญจากทหารเรือเช่น 

เดียวก่น. 

คณะกรรมการราชนาวสโมสร 

ด๖ กุมภาพนธ์ ๒๕๒๙. 



^อบพระทยและขอบพระคฌ 

^ไรถงแกอนจก!รมชอง พลเรอเอก สงค ชลออยู่ 1นวาระอนย์งไม่กวรแก่เวลาน้ 

มเศราสลอแกครอบกรวจุ)คูงเ^ 1อยางมหาศาล จนสอที-จะ-หาถอยคำใคม'ากล''าๅไก้ครบถวน 

ะ เ|างเวลาแหงค'ภนเสย,ไจอน,ใหญหลวง,น คิฉนและลกๆ กย์งมีความ!]ลาบ- 

ปลมเใฑมาลบล,1๒วามเศร่าสลค'ใต้บ่กัง เพราะ^แท่คุณสงดทีวยเทีนค่นมาจนถงแก่ธนิจุกรรมค้ใค้ 

ม่ญาเดิมิครและะท่าน!.ที่เ,คา-รพน''บถือของคุ0เสงด และด้ฉ“น จำนวนมาๆมายมาแสดง1มคคาจึคช่วยเหลืฏ 

ในการค่าง ๆ ที่ฅองมื คองเป็น ทองทำ เรื่มคนจากแพทย์ พยาบาตผู้ไห้การรๅร่ษา รวมทำ 

เพอนฝง ทานทีเคารพ ช่วยเหลือในการเยี่ยมเยียนให้ทํๅสำใจุ 

แมผูทอยหาง!กลมาร'วมควยไมไดกยงกรุณๅส่งโทรเลข จดหมาย และโทรค่พท์ มา 

แสคงความเสียใจกบดิฉนควย 

ในวนพระราชทานนาอาบคพ ก็มีญาทีมิฅรมาร่วมรดนาอยุ่เทีนเวลา^อบ ๕ ช■‘'จุใมง 

คลอคเวลาท้ศพย''งอยู่ทีวดเทพกํรินทรๅจุๅส ทุกครำทีทีการทำบุญอุทิ^จุนกุศล ชุ 

มารวมวางพวงมาลาเคารพศพ และ'ร่วมเบนเจาภาพสวคพระอภธรรมมากหนำหลายคา การจุก 

พิธีศพ'จงกระทำไปโคยเรียบรอยสมเกียรติยิง 

ในพิธีผ้งกีพ ดิฉันยำได้รบความกรุณาจากคณ;;นายทหาร และผู้ทีเคยทำงานเยี่ยจุดู*'อง 

โคยใกล้ชิดกบคุณสงด ในอค้ต ช่วยเขียนเรื่องและจคพิมพ์หนำลือขน เนื่องควยเวลามีจุำกด 

การรวบรวมประวฅและผลงานจึงทำควยความยากลำบาก แต่ทุกคนก็พยายามทำจุนเสร็จุทนเจุลๅ 

ความเมตตากรุณา'ของ'ท่านทํ้ง์หลายเทล่านื่ จะจารึกอยู่ในความทรงจำดูฏงดิฉนและ 

ลูก ๆ คลอคกาล หากมีสีงใคบกพร่องดิฉ่นกราบขออภยมา ณ ที่นื่ควย. 

คุณหญิง สุคนธี ชลออย่ 



V 
•I, 

ควบคุมและประสานงาน 

โดย 

ร.ต. อดม เกษมสนต็ ร.น. 

วํนชํข กลบเสถขร 

เอกวิทยํ่ IVณ0!ถึเสฐยร 
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